
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 21 december 2015. 

HERVASTSTELLING BELASTING TWEEDE VERBLIJVEN - PERIODE 2016-2019. 

Art. 1: definitie 

§1.  Een tweede verblijf is een private woongelegenheid die voor de eigenaar of de huurder of de gebruiker 
ervan niet tot hoofdverblijf dient, maar die op elk ogenblik door hen voor bewoning kan worden 
gebruikt. 

Dient niet tot hoofdverblijfplaats: een private woongelegenheid waarvoor niemand is ingeschreven in 
de bevolkingsregisters van Koksijde op 1 januari van het aanslagjaar. Ten aanzien van de gebruiker 
van het tweede verblijf wordt geen rekening gehouden met verdere onderverhuring, tijdelijke 
verhuring of gratis gebruiksverlening van het woonverblijf. 

De hoedanigheid van het tweede verblijf wordt beoordeeld op 1 januari van het aanslagjaar. 

In geval van leegstand op 01 januari dient dit vóór 15 december van het jaar voorafgaand aan het 
aanslagjaar schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen te worden gemeld 

§2.  Worden beschouwd als tweede verblijf : 

 landhuizen, bungalows, villa's, appartementen, studio's, weekendhuisjes, optrekjes en alle vaste 
woonverblijven met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans of stacaravans en die al of niet 
ingeschreven zijn in de kadastrale legger; 

 Een studio is elke private woongelegenheid, deel uitmakend van een appartementsgebouw of een 
meergezinswoning, met een totale privatieve bruto oppervlakte die niet groter is dan 40 m². 

 een verblijf dat tegelijkertijd als woongelegenheid en voor de uitoefening van een beroepsactiviteit 
gebruikt wordt. 

§3. Worden niet beschouwd als tweede verblijf : 

 de tenten, woonaanhangwagens en verplaatsbare caravans; 

 de woongelegenheid die werd opgenomen op een inventaris of register in het kader van de 
gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als onbewoonbaar, 
ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig, leegstaand of onafgewerkt; 

 de slaapkamers die deel uitmaken van de uitbating van een logiesverstrekkend bedrijf waarvoor door 
Toerisme Vlaanderen een vergunning tot exploitatie werd toegekend; 

 de woongelegenheden die voor minstens 9 jaar verhuurd zijn aan een erkend regionaal sociaal 
verhuurkantoor, aan de gemeentelijke grondregie van Koksijde of aan het OCMW Koksijde. Bewijs 
hiervan wordt geleverd door voorlegging van een geregistreerd verhuurcontract. 

 de tenten, woonaanhangwagens en caravans bestemd voor het kamperen op een kampeerterrein in de 
zin van het decreet van 10 juli 2008 betreffende de toeristische logies en die belast worden onder het 
gemeentelijk belastingreglement op de kampeerterreinen; 

Art. 2: belastbaar feit 

Er wordt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de tweede 
verblijven. 

Art. 3: belastingplichtige 

§1.  De belasting is verschuldigd door de natuurlijke-, feitelijke of rechtspersoon die op 01 januari van het 
aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf. Zijn belastingplicht geldt ook wanneer het tweede 
verblijf verhuurd wordt of tijdelijk niet gebruikt wordt. Zijn belastingplicht geldt ongeacht het feit of hij 
al of niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente. 

§2.  In geval van levenslang bewoningsrecht, vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de 
belasting verschuldigd respectievelijk door de houder van het levenslang bewoningsrecht, de 
vruchtgebruiker, de opstalhouder of de erfpachthouder op 01 januari van het aanslagjaar. Zijn 
belastingplicht geldt ook wanneer het tweede verblijf verhuurd wordt of tijdelijk niet gebruikt wordt. 
Zijn belastingplicht geldt ongeacht het feit of hij al of niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters van 
de gemeente. 

De eigenaar is solidair gehouden tot betaling van de belasting. 

§3.  In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar belastingplichtig voor zijn wettelijk deel. Zijn 
belastingplicht geldt ook wanneer het tweede verblijf verhuurd wordt of tijdelijk niet gebruikt wordt. 
Zijn belastingplicht geldt ongeacht het feit of hij al of niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters van 
de gemeente. 

§4.  In geval van multi-eigendom, is iedere multi-eigenaar belastingplichtig volgens zijn toegewezen deel. 
Zijn belastingplicht geldt ook wanneer het tweede verblijf verhuurd wordt of tijdelijk niet gebruikt 
wordt. Zijn belastingplicht geldt ongeacht het feit of hij al of niet is ingeschreven in de 
bevolkingsregisters van de gemeente. 

Art. 4. : berekeningsgrondslag en tarief 



§1. De belasting wordt per aanslagjaar en per tweede verblijf vastgesteld op : 

aanslagjaar  Tweede verblijf dat geen studio is  Tweede verblijf dat een studio is 

Aanslagjaar 2016  950,00 EUR    750,00 EUR 

Aanslagjaar 2017  960,00 EUR    760,00 EUR 

Aanslagjaar 2018  970,00 EUR    770,00 EUR 

Aanslagjaar 2019  980,00 EUR    780,00 EUR 

§2. De belasting is ondeelbaar en voor het ganse aanslagjaar door de belastingplichtige op 1 januari van het 
aanslagjaar verschuldigd. 

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. 

Art. 7 : algemene bepalingen 

§1. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, zijn de 
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 bis van het wetboek van de 
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van 
toepassing op deze belasting voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 

§2. Het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2012 betreffende de gemeentebelasting op de tweede 
verblijven – periode 2013-2019 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2016. 


