
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 

HERVASTSTELLEN RETRIBUTIE OP DE AFGIFTE VAN VERGUNNINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN 
OPENBAAR DOMEIN VOOR HET BRENGEN VAN STRAATANIMATIES - PERIODE 2014-2019. 

Art. 1: Er wordt voor de periode beginnend op 01.01.2014 en eindigend op 31.12.2019 een gemeentelijke 

retributie gevestigd verschuldigd voor de afgifte van vergunningen voor het innemen van het 
openbaar domein met het oog op het brengen van straatanimatie, tenzij dit gebruik van het 
openbaar domein aanleiding geeft tot de toepassing van een andere gemeenteverordening voor het 
betalen van een belasting of retributie, of toegestaan is krachtens een contract of concessie. 
Onder straatanimatie wordt verstaan animatie domein onder welke vorm ook, hetzij het schminken 
of sieren van kinderen, volwassenen, hetzij het maken van muziek of het uitbeelden via 
lichamelijke expressie of clown of goochelaars, het vervaardigen van artisanale werken 
(tekeningen, ...)enz…., hetzij door personen die solo optreden, hetzij in groep. 
 

Art. 2: De retributie is verschuldigd door de natuurlijke, feitelijke of rechtspersoon die het openbaar 
domein in gebruik neemt. De aanvrager van de vergunning is hoofdelijk gehouden tot het betalen 
van de verschuldigde retributie. 

 
Art. 3: De retributie wordt vastgesteld als volgt: 

 Voor de afgifte van een vergunning voor een aaneensluitende periode van één tot maximaal 9 
kalenderdagen: 2,50 euro. per kalenderdag. 

 Voor de afgifte van een vergunning voor een aaneensluitende periode van minstens 10 
kalenderdagen tot maximaal 30 kalenderdagen: 25,00 euro 

 Voor de afgifte van een vergunning voor een aaneensluitende periode van ten minste 31 
kalenderdagen: 250,00 euro; 

  
Art. 4:  Dit reglement is niet van toepassing: 

 Op de activiteiten ter gelegenheid van (kwartier)feesten of activiteiten ingericht door of met 
medewerking van een feestcomité, gepatroneerd door het Gemeentebestuur of de Vereniging voor 
Vreemdelingenverkeer Koksijde-Oostduinkerke-vzw; 

 Op de activiteiten ter gelegenheid van (kwartier)feesten of activiteiten ingericht door of met 
medewerking van het Gemeentebestuur of de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Koksijde-
Oostduinkerke-vzw; 

 Straatanimatie welke als ambulante handel gecatalogeerd wordt en waarvoor een specifiek 
belastingreglement van toepassing is; 

 Straatanimatie die erop gericht is publiciteit te maken voor een bedrijf, product of persoon en 
waarvoor een specifiek belastingreglement van toepassing is. 

  
Art. 5: Het bedrag van de retributie moet bij de aflevering van de vergunning betaald worden aan de 

financieel beheerder die er kwijting van geeft of overgeschreven op de rekening-courant van de 
gemeente Koksijde. 

 Bij de vergunningsaanvraag wordt een bedrag gelijk aan de retributie in consignatie gegeven aan 
de financieel beheerder of zijn afgevaardigde. 

 
Art. 6: De vergunning wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig 

de politieverordening ter zake en is precair. 
Het betalen van de retributie of de consignatie van de retributie houdt geen recht op vergunning in. 
Indien er geen vergunning wordt afgeleverd, zal het geconsigneerde bedrag teruggestort worden 
aan de aanvrager. 
Indien de vergunning wordt afgeleverd en nadien ingetrokken wordt om welke reden dan ook, zal 

er geen teruggave zijn van de reeds betaalde retributie. 
 
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 kosten: 

§ 1 De schuldvorderingen zijn te betalen op dertig kalenderdagen volgend op de verzending ervan. 
 
§ 2 Maningen zijn te voldoen op zeven kalenderdagen volgend op de verzending ervan. 
 
§ 3 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, 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 94 tweede lid van het gemeentedecreet.  
 
§ 4  Indien de retributie niet tijdig betaald wordt overeenkomstig art.5§1, worden volgende kosten 
aangerekend voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende zendingen die ten laste van 



de schuldenaar van de retributie vallen. De kosten worden als volgt vastgesteld: 

verzending van een niet aangetekende aanmaning  geen kosten 

Verzending van een aangetekende aanmaning 6,00 EUR 

Bij gebreke aan minnelijke betaling, wordt een dwangbevel overeenkomstig artikel 94 van het 
Gemeentedecreet opgemaakt door de gemeenteontvanger. 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  
Alle invorderingskosten zijn integraal verschuldigd door de in gebreke blijvende schuldenaar van de 
retributie. 


