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VASTSTELLEN RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR 
HANDELSPUBLICITAIRE ACTIVITEITEN - 2020-2025

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

Gelet op de politieverordening betreffende het brengen van straatanimatie op de openbare weg;

Overwegende de veelvuldige aanvragen en de administratieve last voor de verwerking ervan; de retributie wordt 
gevorderd voor de privatieve ingebruikneming van het openbaar domein voor handelspublicitaire activiteiten; dat de 
gemeenten de kosten draagt van reinhouden van het openbaar domein en van de veiligheid bij dergelijke 
evenementen, zodat het passend is hiervoor een vergoeding te vragen;

Overwegende de financiële toestand van de gemeente;

BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: Voor een periode beginnend op 01.01.2020 en eindigend op 31.12.2025 wordt er een gemeentelijke retributie 
gevestigd verschuldigd voor de privatieve ingebruikneming van het openbaar domein voor handelspublicitaire 
activiteiten, tenzij dit gebruik aanleiding geeft tot de toepassing van een andere belastingsverordening of retributie of 
is toegestaan krachtens een contract of concessie.

Art. 2: Voor de toepassing van dit retributiereglement wordt verstaan onder:
- handelspublicitaire activiteiten: de zogenaamde dijk- en strandspelen, roadshows, e.d. welke erop gericht zijn door 
middel van spelletjes, promotieacties, e.d. – al dan niet tegen betaling van een vergoeding – publiciteit te maken voor 
een product, bedrijf of persoon.
- sponsors: bedrijven of instellingen die een handelspublicitaire activiteit laten opzetten of zelf opzetten om publiciteit 
te maken voor hun producten, hun bedrijf of een persoon.

Art. 3: De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de activiteit. Indien er geen aanvraag werd ingediend, is de 
retributie verschuldigd door de organisator. Zo deze laatste niet gekend is, door de sponsors van de activiteit. Elke 
sponsor is hoofdelijk de volledige retributie verschuldigd.

Art. 4: De retributie wordt vastgesteld op 500,00 euro per dag voor maximum vier sponsors. Per bijkomende sponsor 
dient een bijkomend bedrag van 125,00 euro betaald te worden.

Art. 5: De retributie moet betaald worden bij het verkrijgen van de vergunning om het openbaar domein in gebruik te 
nemen voor handelspublicitaire activiteiten.
De aanvrager dient het vermoedelijke bedrag van de retributie vooraf bij de aanvraag in consignatie te geven bij de 
financieel directeur. Deze consignatie brengt geen intresten teweeg voor degene die ze stelt.

Art. 6: Het college van burgemeester en schepenen kan vrijstelling van retributie geven voor 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 en voor de 
publiciteit gemaakt ter gelegenheid van kwartierfeesten of feesten ingericht door of met de medewerking van een 
feestcomité gepatroneerd door het Gemeentebestuur of de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer-VZW Koksijde.

Art. 7: De retributie is te betalen contant tegen afgifte van een kwitantie of binnen de dertig dagen na ontvangst 
factuur door overschrijving op een bank- of postrekening van de gemeente Koksijde.

Art. 8: Invorderingsprocedure en eventuele betwisting van de schuldvordering

§1. De schuldvorderingen moeten betaald worden voor de vervaldag vermeld op de factuur/kostennota..

§2. De gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, die niet akkoord gaat met de toegestuurde 
schuldvordering beschikt over een termijn van vijftien kalenderdagen, volgend op de datum van verzending van de 
schuldvordering/factuur/kostennota, om zijn niet-akkoord met de toegestuurde schuldvordering schriftelijk en 
gemotiveerd in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover beslist rekening houdend met dit 
reglement.

Indien de gebruiker van de dienst waarvoor de retributie wordt geheven, geen beroep instelt bij het schepencollege, 
dan wordt de schuldvordering als onbetwist en opeisbaar beschouwd in de zin van artikel 177 van het decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur.

§3.  Vervolg van de procedure tot de volledige betaling van de retributie en eventuele administratiekosten:

1. Er worden maximaal twee niet aangetekende maningen verstuurd. Deze zijn te voldoen binnen de zeven 
kalenderdagen volgend op de verzending ervan.
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2. Voorafgaand aan de gedwongen procedure via dwangbevel, wordt één aangetekende aanmaning verstuurd. 
Deze is te voldoen binnen de zeven kalenderdagen volgend op de verzending ervan.

§4. Bij gebreke aan minnelijke betaling, wordt een dwangbevel overeenkomstig artikel 177 van het decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur opgemaakt door de gemeentelijke financieel directeur. Het dossier wordt 
overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zet de invordering minnelijk en indien nodig 
gerechtelijk verder.

De kosten, rechten en uitschotten blootgesteld in alle fasen van de invordering worden berekend overeenkomstig het 
koninklijk besluit van 30 november 1976 dat het tarief vastlegt van de akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in 
burgerlijke en handelszaken en van sommige toelagen

§5. Alle invorderingskosten zijn integraal verschuldigd door de in gebreke blijvende schuldenaar van de retributie.

§6. In geval van betaling wordt de ontvangen som eerst aangerekend op de invorderings- en administratiekosten en 
vervolgens op de openstaande som van de schuldvordering/retributie.
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