
 1 / 2 

 cluster algemeen beleid 
dienst financiën 

NDC 484.519 

Belastingen aanslagjaar 2018 
 

Kohierbelasting tweede verblijven 
 
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-12-14 
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2017-12-19 

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione mate-
riae. 
 
Artikel 1. 
Het gemeentebestuur heft een belasting op de 
tweede verblijven gelegen op het grondgebied 
van de gemeente, ongeacht of ze ingeschreven 
zijn in de kadastrale legger. 
De op 1 januari van het aanslagjaar bestaande 
toestand wordt in aanmerking genomen. 
 
Artikel 2. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt on-
der tweede verblijf verstaan: het gebouw of ge-
deelte van een gebouw dat als private woongele-
genheid kan gebruikt worden, waarover de ge-
bruikers steeds kunnen beschikken, en er niet zijn 
ingeschreven in de bevolkingsregisters of het 
vreemdelingenregister van de gemeente. 
 
Artikel 3. 
De belasting is niet verschuldigd voor gebouwen 
die onderworpen zijn aan de heffing van het 
Vlaamse Gewest voor leegstaande en/of verwaar-
loosde gebouwen en leegstaande, verwaarloosde, 
ongeschikte en/of onbewoonbare woningen. 
 
Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione tem-
poris. 
 
Artikel 4. 
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 
2018. 
De belasting is verschuldigd voor heel het jaar. 
 
Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione per-
sonae. 
 

Artikel 5. 
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van 
het tweede verblijf. 
De op 1 januari van het aanslagjaar bestaande 
toestand wordt in aanmerking genomen. 
 
Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet. 
 
Artikel 6. 
De belasting wordt vastgesteld op 600 euro per 
tweede verblijf. 
 
Hoofdstuk 5 — Vaststelling van de aanslag. 
 
Artikel 7. 
Het gemeentebestuur verzamelt de belastbare 
elementen. 
 
Op verzoek van het gemeentebestuur dient de 
eigenaar de identiteit van de gebruiker van het 
tweede verblijf te verstrekken.  Indien hij nalaat 
dit te doen, wordt hij geacht zelf de gebruiker te 
zijn. 
 
Hoofdstuk 6 — Invordering. 
 
Artikel 8. 
De belasting wordt opgenomen in een kohier. 
 
Hoofdstuk 7 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 9. 
Het algemeen reglement aangaande de gemeen-
tebelastingen is van toepassing op deze belasting, 
voor zover hiervan niet wordt afgeweken door 
voorgaande bepalingen. 
 
Artikel 10. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
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gemeentelijke website. 
Het treedt in werking op 1 januari 2018. 
 
Artikel 11. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit 

besluit zal aangetekend worden verzonden bin-
nen een termijn van twintig dagen naar de gou-
verneur van de provincie Vlaams-Brabant, voor 
kennisgeving. 

 


