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 cluster algemeen beleid 
dienst financiën 

NDC 484.562 

Belastingen aanslagjaar 2020 
 

Contantbelasting ontbreken parkeerplaatsen en fietsenstallingen 
 
Goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 2019-12-12 
Bekendgemaakt op www.liedekerke.be op 2019-12-30 
 

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione mate-
riae. 
 
Artikel 1. 
Het gemeentebestuur heft een belasting op het 
ontbreken van parkeerplaatsen en fietsenstallin-
gen buiten de openbare weg, zoals bepaald in de 
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 
op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsen-
stallingen buiten de openbare weg. 
 
Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione tem-
poris. 
 
Artikel 2. 
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 
2020. 
 
Artikel 3. 
De belasting is verschuldigd: 
1° op het ogenblik van het afleveren van de 

bouwvergunning; 
2° op het ogenblik dat de bestemming van een 

aangelegde parkeerplaats en/of fietsenstalling 
gewijzigd wordt; 

3° op het ogenblik dat vastgesteld wordt dat de 
in de bouwvergunning voorziene parkeer-
plaats en/of fietsenstalling niet werden aange-
legd en het gebouw reeds in gebruikt geno-
men werd. 

 
Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione per-
sonae. 
 
Artikel 4. 
De belasting is verschuldigd door: 
1° de houder van de stedenbouwkundige ver-

gunning die de vereiste parkeerplaats en/of 

fietsenstalling niet heeft aangelegd omdat het 
onmogelijk is, omdat het door de overheid 
niet wordt toegelaten, of om elke andere re-
den; 

2° de eigenaar die de bestemming van een par-
keerplaats en/of fietsenstalling heeft gewijzigd 
zodat niet meer voldaan is aan de bepalingen 
van de gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening op het aanleggen van parkeer-
plaatsen en fietsenstallingen buiten de open-
bare weg. 

 
Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet. 
 
Artikel 4. 
De belasting wordt als volgt vastgesteld: 
1° per ontbrekende of niet behouden parkeer-

plaats: 20 000 euro; 
2° per ontbrekende of niet behouden fietsenstal-

ling: 2 000 euro. 
 
Hoofdstuk 5 — Invordering. 
 
Artikel 5. 
De belasting is contant betaalbaar. 
 
Hoofdstuk 6 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 6. 
Het algemeen reglement aangaande de gemeen-
tebelastingen is van toepassing op deze belasting, 
voor zover hiervan niet wordt afgeweken door 
voorgaande bepalingen. 
 
Artikel 7. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
gemeentelijke webtoepassing. 
Het treedt in werking op 1 januari 2020. 


