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 cluster algemeen beleid 
dienst financiën 

NDC 484.256 

Belastingen aanslagjaar 2019 
 

Kohierbelasting wegwijzers 
 
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2018-12-13 
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2018-12-20 

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione 
materiae. 
 
Artikel 1. 
Het gemeentebestuur heft een belasting op 
de wegwijzers voor etablissementen en 
plaatsen door het publiek bezocht, aange-
bracht op of langs de openbare wegen van de 
gemeente. 
De toestand op 1 januari van het aanslagjaar 
wordt in aanmerking genomen. 
 
Artikel 2. 
De belasting is niet verschuldigd voor: 
1° de bewegwijzering van de openbare in-

stellingen van algemeen belang; 
2° de bewegwijzering van de sportinfrastruc-

tuur; 
3° de bewegwijzering van de culturele infra-

structuur; 
4° de bewegwijzering van de onderwijsinstel-
lingen. 
 
Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione 
temporis. 
 
Artikel 3. 
De belasting wordt gevestigd voor het aan-
slagjaar 2019. 
De belasting is verschuldigd voor heel het 
jaar. 
 
Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione 
personae. 
 

Artikel 4. 
De belasting is verschuldigd door de uitbater 
van het door het publiek bezochte etablisse-
ment of plaats. 
 
Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet. 
 
Artikel 5. 
De belasting wordt vastgesteld op 125 euro 
per wegwijzer. 
 
Hoofdstuk 5 — Vaststelling van de aanslag. 
 
Artikel 6. 
Het gemeentebestuur verzamelt de elemen-
ten voor de vaststelling van de belasting. 
De op 1 januari van het aanslagjaar bestaan-
de toestand wordt in aanmerking genomen. 
 
Hoofdstuk 6 — Invordering. 
 
Artikel 7. 
De belasting wordt opgenomen in een kohier. 
 
Hoofdstuk 7 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 8. 
Het algemeen reglement aangaande de ge-
meentebelastingen is van toepassing op deze 
belasting, voor zover hiervan niet wordt af-
geweken door voorgaande bepalingen. 
 
Artikel 9. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op 
de gemeentelijke website. 
Het treedt in werking op 1 januari 2019. 
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Artikel 10. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van 
dit besluit zal binnen een termijn van twintig 

dagen aangetekend worden verzonden naar 
de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant, voor kennisgeving. 

 


