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Belastingen aanslagjaar 2019
Contantbelasting gebruik aggregaten
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
het gebruik van aggregaten bij kermissen en
andere evenementen op het openbaar domein van de gemeente.
Artikel 2.
Voor de toepassing van dit reglement wordt
onder aggregaat verstaan: door een brandstofmotor aangedreven generator voor het
opwekken van elektriciteit.
Artikel 3.
De belasting is niet verschuldigd wanneer er
geen gemeentelijk aftakpunt van elektriciteit
in de omgeving van de plaats van het evenement aanwezig is, of wanneer het gemeentelijk aftakpunt het gevraagde vermogen niet
kan leveren.

Artikel 5.
De belasting is verschuldigd door de uitbater
van de kermisattractie of het evenement.
Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet.
Artikel 6.
De belasting wordt vastgesteld op 75 euro
per aggregaat per dag of gedeelte ervan.
Hoofdstuk 5 — Vaststelling van de aanslag.
Artikel 7.
Het gemeentebestuur verzamelt de elementen voor de vaststelling van de belasting.
Hoofdstuk 6 — Invordering.
Artikel 8.
De belasting is contant betaalbaar.
De organisator van de kermisattractie of het
evenement is hoofdelijk aansprakelijk voor
de betaling van de belasting.

Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione
temporis.

Hoofdstuk 7 — Slotbepalingen.

Artikel 4.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2019.
De belasting is verschuldigd voor heel het
jaar.

Artikel 9.
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelastingen is van toepassing op deze
belasting, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepalingen.

Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione
personae.

Artikel 10.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op
de gemeentelijke website.
Het treedt in werking op 1 januari 2019.
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Artikel 11.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van
dit besluit zal binnen een termijn van twintig

dagen aangetekend worden verzonden naar
de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant, voor kennisgeving.
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