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 cluster algemeen beleid 
dienst financiën 

NDC 484.612 

Belastingen aanslagjaar 2021 
 

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

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione mate-
riae. 
 
Artikel 1. 
Het gemeentebestuur heft een belasting op elk 
vast of beweegbaar verdeelapparaat van vloeibare 
of gasvormige motorbrandstoffen, geplaatst op 
het grondgebied van de gemeente langs een open-
bare 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 appa-
raat waarvan zowel het reservoir, de teller als het 
bedieningspunt als geheel permanent kunnen ver-
plaatst worden.  De overige verdeelapparaten wor-
den beschouwd als vaste, ook die waarvan de teller 
beweegbaar is en in het bedrijf zelf kan aangeslo-
ten 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 ei-

genaar en door zijn aangestelden of bedienden. 
 
Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione tempo-
ris. 
 
Artikel 4. 
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 
2021. 
De belasting is verschuldigd voor heel het jaar. 
 

Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione perso-
nae. 
 
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 ap-
paraat; 
2° 60 euro per bedieningspunt van een verplaats-
baar 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 toe-
stand 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 gemeente-
belastingen is van toepassing op deze belasting, 
voor zover hiervan niet wordt afgeweken door 
voorgaande bepalingen. 
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Artikel 10. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
gemeentelijke webtoepassing. 
Het treedt in werking op 1 januari 2021. 
 
 


