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Belastingen — Aanslagjaar 2017 
 

Kohierbelasting brandstofdistributieapparaten 

Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2016-12-15 
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2016-12-22 
 

 

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione materiae. 

 

Artikel 1. 
Door het gemeentebestuur wordt een belasting geheven 

op elk vast of beweegbaar verdeelapparaat van vloeiba-

re of gasvormige motorbrandstoffen, geplaatst op het 

grondgebied van de gemeente langs een openbare weg 

of op een private eigendom die uitgeeft op een openbare 

weg, en waaraan het publiek zich kan bevoorraden. 

De toestand op 1 januari van het aanslagjaar wordt in 

aanmerking genomen. 

 

Artikel 2. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder 

beweegbaar verdeelapparaat verstaan: het apparaat 

waarvan zowel het reservoir, de teller als het bedie-

ningspunt als geheel permanent kunnen verplaatst 

worden.  De overige verdeelapparaten worden be-

schouwd als vaste, ook die waarvan de teller beweeg-

baar is en in het bedrijf zelf kan aangesloten worden op 

een vaststaand reservoir. 

 

Artikel 3. 
De belasting is niet verschuldigd voor: 

1° de installaties behorende aan een openbaar bestuur 

of aan een instelling van publiek recht; 

2° de installaties uitsluitend gebruikt door de eigenaar 

en door zijn aangestelden of bedienden. 

 

Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione temporis. 
 

Artikel 4. 
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2017. 

De belasting is verschuldigd voor heel het jaar. 

 

Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione personae. 
 

Artikel 5. 
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de 

verdeelinstallatie. 

 

Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet. 
 

Artikel 6. 
De belasting wordt vastgesteld op: 

1° 120 euro per bedieningspunt van een vast apparaat; 

2° 60 euro per bedieningspunt van een verplaatsbaar 

apparaat. 

 

Hoofdstuk 5 — Vaststelling van de aanslag. 
 

Artikel 7. 
Het gemeentebestuur verzamelt de elementen voor de 

vaststelling van de belasting. 

De op 1 januari van het aanslagjaar bestaande toestand 

wordt in aanmerking genomen. 

 

Hoofdstuk 6 — Invordering. 
 

Artikel 8. 
De belasting wordt opgenomen in een kohier. 

 

Hoofdstuk 7 — Slotbepalingen. 
 

Artikel 9. 
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelas-

tingen is van toepassing op deze belasting, voor zover 

hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepa-

lingen. 

 

Artikel 10. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de ge-

meentelijke website. 

Het treedt in werking op 1 januari 2017. 

 

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 

Vlaams-Brabant, voor kennisgeving. 

 


