
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 februari 2015. 

HERVASTSTELLING MACHTIGING AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT HET 
VASTSTELLEN VAN RETRIBUTIES EN BEPALINGEN VAN DE VOORWAARDEN. 

Art. 1:  §1. De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de machtiging tot het 

heffen van retributies in volgende aangelegenheden:  
1° culturele activiteiten deel uitmakende van het cultuuraanbod van de gemeente (o.a. in culturele 
centra, bib, musea, feestzalen enzovoort)  
2° jeugdmanifestaties deel uitmakende van het jeugdaanbod van de gemeente  
3° sportmanifestaties deel uitmakende van het sportaanbod van de gemeente  
4° seniorenmanifestaties deel uitmakende van het seniorenaanbod van de gemeente  
5° festiviteiten (inclusief jubilea, huwelijken en dergelijke) deel uitmakende van het feestenaanbod 
van de gemeente  
6° jeugd- en sportkampen, speelpleinwerking, vakantieopvang 
7° de uitlening van goederen behorende tot de uitleendienst, dienst logistiek of andere 
gemeentelijke diensten  
8° tarieven inzake toeristische folders, brochures en dergelijke 
9° tarieven inzake verkoop van boeken, al dan niet uitgegeven door of voor rekening van de 
gemeente 
10° vaststelling tarieven voor verkoop van dranken en spijzen 
11° vaststelling van de tarieven inzake  elektriciteit, gas en water, verbruikt door de 
respectievelijke aanvrager. 
12° uitleningen van gemeentelijk kunstpatrimonium 
 
§2. De tarieven dienen redelijk en in verhouding tot de dienstverlening te zijn en mogen het 
maximum van € 1.000,00 niet te boven gaan. 

Art. 2:  §1. De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de machtiging tot het 
heffen van retributies in volgende aangelegenheden: 

1° vaststelling tarieven huur gemeentelijke terreinen, zalen en accommodaties bestemd voor sport, 
cultuur, feesten, vergaderen of elk ander privatief gebruik 

2° vaststelling van de tarieven inzake elektriciteit, gas en water, verbruikt door de respectievelijke 
aanvragers  

3° vaststelling tarieven inzake het gebruik van bijkomende accommodatie (bv. keuken, 
wasmachine, bar,…) en inzake het poetsen van de gehuurde terreinen, zalen en accommodaties  

§2. De tarieven dienen redelijk en in verhouding tot de dienstverlening te zijn en mogen voor niet-
commercieel gebruik (zoals blijkt uit het werkelijk gebruik van de terreinen, zalen en 
accommodaties) het maximum van € 2.000,00 niet te boven gaan  

Art. 3:  Het college kan vrijstellingen voorzien  
1° bij vaststelling van retributietarieven in de materies vermeld in art. 1: maximum 30% van de 
beschikbare plaatsen kunnen worden vrijgesteld van retributie indien het college tickets wil ter 
beschikking stellen van genodigden, sponsors of personeel.  
2° Voor materies inzake art. 1, 7° en art. 2 kunnen andere openbare besturen, organisaties waar 
de gemeente of OCMW Koksijde deel van uitmaken, of adviesraden worden vrijgesteld.  
3° inzake aanvragen voor gebruik van goederen voorzien in art. 2 door personeelsleden of 
raadsleden kan het college een vrijstelling voorzien naar aanleiding van een specifieke gebeurtenis; 
4° Voor materies inzake art. 1, 8° en 9° en art. 2 kunnen goederen vrijgesteld worden van 
retributie ten behoeve van raadsleden of in kader van public relations van de gemeente. 

Art. 4:  Het college kan verminderingen voorzien bij vaststelling van retributietarieven in de materies 
vermeld in art. 1 en art. 2 op voorwaarde dat zij gebaseerd zijn op volgende objectief vaststelbare 
criteria: 

- aantal deelnemers per gezin  
- de leeftijd van de deelnemers  
- criteria in functie van een bepaalde doelgroep  
- afnamehoeveelheden en abonnementsformules  
- het al dan niet inwoner zijn van de gemeente  
- het al dan niet tweede verblijfhouder zijn van de gemeente (zoals blijkt uit het jaarlijks 
belastingkohier tweede verblijf) 
- lidmaatschap van een Koksijdse adviesraad  
- houder zijn van een bepaalde “pass”  
- sociale criteria 
- personeelslid zijn van de gemeente, OCMW of AGB Koksijde 
- gesubsidieerde vereniging met zetel in Koksijde 
- gesubsidieerde vereniging met werking op het grondgebied van de gemeente Koksijde 
- erkende doch niet-gesubsidieerde vereniging met zetel  in Koksijde of met werking op het 
grondgebied van de gemeente Koksijde 
- gemeentelijke adviesraad van de gemeente Koksijde; 



- intergemeentelijk samenwerkingsverband, politiezone of hulpverleningszone of gelijkaardig waar 
de gemeente of OCMW Koksijde deel van uitmaakt; 

Art 5:  De inning van de retributies kan zowel contant gebeuren als giraal in functie van de praktische 
mogelijkheden. 

De retributie is verschuldigd door de aanvrager. Inzake verbruik van elektriciteit, gas en water is 
de aanvragen de retributie verschuldigd; de verbruiker ervan is de retributie hoofdelijk 
verschuldigd. 

Art. 6:  Bij niet-betaling van, niet binnen de 30 dagen na ontvangst uitdrukkelijk en schriftelijk betwiste 
retributies, kan gebruik gemaakt worden van de gedwongen invorderingsprocedure voorzien in art. 
94, 2° lid van het gemeentedecreet. 
De kosten van invordering vallen ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar. 

Art. 7:  Bij niet-betaling van betwiste retributies dient de invordering te gebeuren via de burgerlijke 
rechtspleging. De kosten van invordering vallen ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar. 

Art. 8:  Bij niet-betaling kan het college eveneens de dienst waarvoor de retributie werd geheven 
opschorten.  

Art. 9:  De machtiging aan het college houdt eveneens de bevoegdheid in tot wijziging van bestaande 
retributiereglementen aangenomen door de gemeenteraad inzake de aangelegenheden vermeld 
onder artikel 1 en artikel 2 van dit reglement.  

Art. 10 Dit retributiereglement is niet van toepassing indien terreinen, lokalen, zalen of andere 
gemeentelijke eigendommen het voorwerp uitmaken van een specifieke overeenkomst of zakelijk 
recht afgesloten met de gebruiker ervan. 

Art. 11:  De beslissing van de gemeenteraad van 15 april 2013 tot machtiging aan het college van 
burgemeester en schepenen tot het vaststellen van retributies en bepalingen van de voorwaarden 
wordt opgeheven.  


