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Belastingen aanslagjaar 2021 
 

Kohierbelasting verwerving wegzate 
 
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2020-12-03 
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2020-12-08 

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione 
materiae. 
 
Artikel 1. 
Het gemeentebestuur heft een belasting, be-
doeld om de kostprijs voor de verwerving van 
de terreinen welke moeten dienen voor de 
aanleg, de verbreding of de verlenging van 
een openbare weg en/of riool te verhalen. 
Deze belasting is van toepassing op de onroe-
rende goederen die gelegen zijn op het ganse 
grondgebied van de gemeente en op alle be-
doelde grondverwervingen. 
 
Artikel 2. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt 
verstaan onder afzonderlijk belastbaar onroe-
rend goed: 
1° elk perceel afzonderlijk vastgelegd in een 

goedgekeurde verkavelingsvergunning; 
2° zo het perceel niet gelegen is in een goed-

gekeurde niet-vervallen verkavelingsver-
gunning, elk perceel afzonderlijk vastge-
legd in een plan van aanleg; 

3° zo het perceel niet gelegen is in een goed-
gekeurde niet-vervallen verkavelingsver-
gunning of in een plan van aanleg, elk per-
ceel dat op de kadastrale plannen op on-
dubbelzinnige wijze gescheiden is van alle 
andere percelen en een geïntegreerd ge-
heel vormt, aangeduid door één of meer 
kadastrale nummers. 

 
Artikel 3. 
Er is geen belasting verschuldigd voor de ver-
werving van de terreinen voor de aanleg van 

wandelwegen of landbouwwegen. 
 
Artikel 4. 
§ 1. Uitstel van de belasting wordt verleend 
voor de onroerende goederen waarop het 
niet toegelaten of niet mogelijk is te bouwen.  
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rege-
ling voorzien de artikelen 13 en 14. 
 
§ 2. Indien, bij het verstrijken van twintig ja-
ren te rekenen vanaf de datum van de eerste 
inkohiering, deze toestand nog geen einde ge-
nomen heeft, wordt het onroerend goed defi-
nitief vrijgesteld. 
 
Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione 
temporis. 
 
Artikel 5. 
De belasting wordt gevestigd voor het aan-
slagjaar 2021. 
 
Artikel 6. 
De belasting gaat in op 1 januari van het jaar 
volgend op de voltooiing van de grondverwer-
vingen. 
 
Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione 
personae. 
 
Artikel 7. 
De belasting is verschuldigd door de persoon 
die eigenaar is van een belastbaar onroerend 
goed. 
Indien voor een belastbaar onroerend goed 
een recht van erfpacht of opstal bestaat, is de 
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belasting verschuldigd door respectievelijk de 
erfpachter of de opstalhouder. 
 
Artikel 8. 
§ 1. Indien meerdere personen hetzij eige-
naar, erfpachter of opstalhouder zijn van één 
perceel, is de belasting hoofdelijk verschul-
digd door de verschillende mederechtheb-
bers. 
 
§ 2. Indien het onroerend goed bestaat uit 
een gebouw met meerdere appartementen 
die toebehoren aan afzonderlijke eigenaars, 
erfpachters, of opstalhouders wordt de belas-
ting verdeeld in verhouding tot hun aandeel in 
de gemeenschappelijke gedeelten. 
 
Artikel 9. 
§ 1. Ingeval van eigendomsoverdracht of de 
vestiging van een recht van erfpacht of opstal, 
is de cessionaris belastingplichtig vanaf 1 janu-
ari volgend op het jaar van de registratie van 
de akte waarin de rechtshandeling wordt vast-
gesteld. 
 
§ 2. De overdracht van het zakelijk recht 
moet door de cedent en de cessionaris bij een 
ter post aangetekende brief voor 31 decem-
ber volgend op de overdracht, medegedeeld 
worden aan het gemeentebestuur. 
 
Hoofdstuk 4 — Berekening. 
 
Artikel 10. 
§ 1. De belasting is gelijk aan de waarde van 
terreinen welke moeten dienen voor de aan-
leg, de verbreding of de verlenging van een 
openbare weg en/of riool. 
 
§ 2. Deze waarde wordt geschat door de 
ontvanger van registratie en domeinen of 
door het comité tot aankoop van onroerende 
goederen.  Er wordt geen rekening gehouden 
met de waarde van de opstallen, de aankoop-
prijs, het tijdstip of de wijze waarop de ge-
meente de terreinen verworven heeft, noch 
met de kosten gemaakt voor de verwervingen. 
 
Artikel 11. 
De belastingeenheid per strekkende meter 
wordt verkregen door het bedrag bedoeld in 
artikel 10 te delen door de boordlengte van de 
aangelanden. 

 
Artikel 12. 
§ 1. Het door een belastingplichtige totaal 
af te lossen kapitaal is gelijk aan het product 
van de belastingeenheid en de loodrechte 
breedte van het perceel langs de aan te leggen 
weg en/of riool. 
 
§ 2. Het door een belastingplichtige totaal 
af te lossen kapitaal wordt desgevallend ver-
minderd met de waarde van de grond die hij 
gratis heeft afgestaan aan het gemeentebe-
stuur, zoals geschat door de ontvanger van de 
registratie en domeinen of door het comité 
tot aankoop van onroerende goederen. 
 
§ 3. Indien de belastingplichtige dit wenst, 
wordt het totaal af te lossen kapitaal desge-
vallend verminderd met het bedrag van de 
onteigeningsvergoeding. De belastingplich-
tige moet dit schriftelijk verklaren. Deze ver-
klaring is onherroepelijk. 
Het totaal af te lossen kapitaal en de onteige-
ningsvergoeding moeten betrekking hebben 
op hetzelfde perceel. 
 
Hoofdstuk 5 — Percelen die grenzen aan 
meer dan een openbare weg. 
 
Sectie A — Hoekpercelen. 
 
Artikel 13. 
Op de hoekpercelen die volledig bebouwbaar 
zijn langs meer dan één zijde, wordt, indien 
verhaalbelasting verschuldigd is langs meer 
dan één zijde, de verhaalbelasting geheven 
met het grootste totaal af te lossen kapitaal. 
 
Artikel 14. 
Op de hoekpercelen die slechts bebouwbaar 
zijn langs één zijde, wordt, indien verhaalbe-
lasting verschuldigd is langs meer dan één 
zijde, de verhaalbelasting geheven met het 
grootste totaal af te lossen kapitaal, berekend 
voor de lengte van de kortste zijde. 
Indien reeds verhaalbelasting betaald werd 
voor één zijde, wordt desgevallend het be-
taalde kapitaal in mindering gebracht. 
 
Sectie B — Percelen die langs twee over-
staande zijden grenzen aan een openbare 
weg. 
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Artikel 15. 
Op de percelen die bebouwbaar zijn langs de 
twee zijden, is het verhaalbelastingreglement 
toepasselijk langs beide zijden. 
 
Hoofdstuk 6 — Vaststelling van de aanslag. 
 
Artikel 16. 
Het gemeentebestuur verzamelt de elemen-
ten voor de vaststelling van de belasting. 
De toestand op 1 januari van het aanslagjaar 
wordt in aanmerking genomen. 
 
Artikel 17. 
Elke wijziging in de belastingtoestand van een 
onroerend goed moet bij een ter post aange-
tekende brief uiterlijk 31 december volgend 
op de wijziging door de belastingplichtige me-
degedeeld worden aan het gemeentebestuur. 
 
Hoofdstuk 7 — Invordering. 
 
Artikel 18. 
De belasting wordt opgenomen in een kohier. 
 
Hoofdstuk 8 — Betaling. 
 
Artikel 19. 
De belastingplichtige kan zich kwijten van zijn 
belastingschuld: 
1° door twintig jaarlijkse schijven te betalen 

(betaling in annuïteiten genoemd); 
2° door het volledige bedrag te betalen (beta-

ling in kapitaal genoemd); 
3° door het bedrag van het kapitaalsaldo te 

betalen, na één of meer annuïteiten reeds 
betaald te hebben. 

De mogelijkheid voorzien onder 2° is verplicht 
wanneer de totale belasting minder dan 125 
euro bedraagt. 
 
Artikel 20. 
Een annuïteit omvat de jaarlijkse amortisatie 
van het kapitaal vermeerderd met de interest 
op het gedeelte van het kapitaal dat nog moet 
terugbetaald worden. 
 
De rentevoet is de eerste Belgian Prime Rate 
(BEPR) van het kalenderjaar waarin het kohier 
opgemaakt wordt.  De Belgian Prime Rate 
(BEPR) is de interestvoet die het rekenkundig 
gemiddelde uitmaakt van de interestvoeten 
per annum die een groep van belangrijke 

Belgische kredietinstellingen te Brussel aanre-
kenen voor hun kredieten aan hun beste cliën-
ten, met een vaste interestvoet en een loop-
tijd gelijk of langer dan één jaar. 
 
Artikel 21. 
Indien na verloop van tijd het kapitaalsaldo in 
één keer afbetaald wordt, is de reeds betaalde 
interest niet terugvorderbaar.  Voor het jaar 
waarin de betaling gebeurt, moet nog interest 
betaald worden. 
 
Artikel 22. 
Indien in de gevallen voorzien in de artikelen 
13, 14 en 15 wordt overgegaan tot de heffing 
van een verhaalbelasting met een groter to-
taal af te lossen kapitaal voor hetzelfde per-
ceel, wordt het reeds betaalde kapitaal in min-
dering gebracht van het nieuwe verschuldigde 
kapitaal. 
 
Hoofdstuk 9 — Verbintenis tot terugbetalen. 
 
Artikel 23. 
Ingeval van opheffing of niet-verlenging van 
dit reglement voor het verstrijken van de loop-
tijd van de belasting, betaalt het gemeentebe-
stuur aan de belastingplichtigen die hun belas-
ting in kapitaal hebben betaald, evenveel 
amortisaties terug als er nog jaren overblijven. 
 
Hoofdstuk 10 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 24. 
Het algemeen reglement aangaande de ge-
meentebelastingen is van toepassing op deze 
belasting, voor zover hiervan niet wordt afge-
weken door voorgaande bepalingen. 
 
Artikel 25. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op 
de gemeentelijke webtoepassing. 
Het treedt in werking op 1 januari 2021. 
 


