
 

Zitting van dinsdag 20 oktober 2020 

 

 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

 

Tegenwoordig: Bert Maertens: burgemeester 
Caroline Maertens, Kurt Himpe, Lothar Feys, Tom Verbeke, Lisbet Bogaert, 
Ann Van Essche: schepenen 
Staes Nadia, Leenknecht Geert, Grymonprez Kurt, Verbeke Jan, Depoorter Hein, 
Verschoot Nick, Vandewatere Julie, Baert Rik, Vandeputte Sybille, Pattyn Diederik, 
Derumeaux Virginie, Carrette Kevin, Verhaeghe Frederick, Dierickx-Visschers Jan, 
Seynaeve Giel, Parmentier Didier, Clarys Balder, Hollevoet Justine, Renier Veerle, 
Christiaens Eveline, Dewulf Nathalie: raadsleden 
Dehaudt Dries: voorzitter 
Jacobus Anton: algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

 

 

11. Wijziging reglement aangaande de belasting op masten en pylonen. Goedkeuring. 

 

De gemeenteraad, 

Regelgeving 

- artikel 170§4 van de grondwet 
- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 
en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen 

- omzendbrief KB/ABB 2019/2 over de gemeentelijke fiscaliteit 

Feiten en motivering 

- de financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt de heffing van rendabele belastingen 
- masten en pylonen verstoren het open karakter van het landschap 
- de aanwezigheid van masten en pylonen op het grondgebied van de stad hebben een substantiële invloed op 
de aantrekkingskracht van de stad als woonomgeving  

- de belasting op masten en pylonen is bijgevolg ook vanuit dit oogpunt gerechtvaardigd  
- in overeenstemming met de omzendbrief d.d. 15.02.2019 houdende de onderrichtingen over 
gemeentefiscaliteit wordt een vrijstelling aanbevolen voor constructies voor het produceren van groene stroom 
omdat een belasting op constructies voor productie van groene stroom in strijd is met het Vlaamse 
elektriciteitsdecreet en diverse Europese richtlijnen die bepalen dat het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen moet worden bevorderd 

- aan het huidig belastingsreglement werden 2 wijzigingen doorgevoerd: 
- de refertedatum waarop het eigenaarschap van een mast of een pyloon wordt afgetoetst wordt op 1 

januari van het belastingsjaar gebracht i.p.v. 1 oktober in het huidig reglement; 
- alle artikelen die de inhoud van artikel 11 van het invorderingsdecreet overnemen waren overbodig en 

het toezicht raadt aan deze artikelen in hun volledigheid te schrappen.  Het betrof het artikel met de 
verwijzing naar het WIB. 

Besluit met algemene stemmen: 

Artikel 1 – belastbaar feit: 

Voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 wordt een belasting geheven op allerhande masten en pylonen 

geplaatst in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg. 

 

Art. 2 - definitie: 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder : 

- mast: een vaststaande verticale structuur die geplaatst wordt op een dak of op een andere bestaande 

constructie met een minimale hoogte van 18,5 meter. 

- pyloon: een individuele en vaststaande constructie of steuntoren die opgericht wordt op het niveau van het 

maaiveld en die een minimale hoogte heeft van 18,5 meter. 

 

Art. 3 - belastingplichtige: 



De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast of de pyloon op 1 januari van het belastingjaar. 

 

Art. 4 - tarief: 

De belasting wordt vastgesteld op 2.500 euro per mast of pyloon. 

De belasting is ondeelbaar, er wordt geen vermindering of terugbetaling van de belasting toegestaan als de mast 

of pyloon in de loop van het jaar wordt weggenomen. 

 

Art. 5 - vrijstelling:  

Eigenaars van constructies voor de productie van windenergie of andere vormen van groene stroom. 

 

Art. 6 – wijze van inning: 

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door 

het college van burgemeester en schepenen. 

 

Art. 7 - aangifteplicht: 

Jaarlijks wordt er een aangifteformulier toegestuurd aan de belastingplichtige.  Hierin zijn ze verplicht om de 

belastbare elementen op te geven.  Dit formulier dient voor de erin vermelde datum teruggezonden te worden.  

Zij die geen aangifteformulier ontvangen hebben of belastingplichtig worden na de inzameling van de 

aangifteformulieren zijn niettemin verplicht voor 1 september van het belastingsjaar spontaan de nodige 

gegevens aan het stadsbestuur te bezorgen om de aanslag te kunnen berekenen. 

Elke belastingplichtige is gehouden elke wijziging in het aantal masten en/of pylonen waarvan hij eigenaar is 

geworden tijdens het belastingjaar van onderhavig reglement, op eigen initiatief aan het stadsbestuur bekend te 

maken binnen de maand na de wijziging. 

 

Art.8 – ambtshalve vaststelling:  

Bij gebrek aan aangifte binnen de in de in artikel 7 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of 

onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd. 

Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het College van 

Burgemeester en Schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te 

maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van 

deze elementen en het bedrag van de belasting. 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op 

de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging van 25 % worden toegepast en 

afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld. 

 

Art. 9 – bezwaarprocedure:  

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 

schepenen. 

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. 

De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde 

werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 

 

Art. 10 - betaaltermijn: 

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

 

Art. 11: 

Het belastingsreglement wordt overeenkomstig artikel 285, 286, 287 en 288 van het Decreet over het Lokaal 

Bestuur bekendgemaakt.  Van dit belastingsreglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over Lokaal bestuur. 

 

Art. 12:  Dit belastingsreglement treedt in werking op 1 januari 2021. 
 
Art. 13:  Het belastingsreglement op het plaatsen van masten en pylonen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 
10 december 2019 wordt op 31 december 2020 opgeheven. 

 

 



Namens de Gemeenteraad, 

De algemeen directeur, 

get. Jacobus Anton 

 De voorzitter, 

get. Dehaudt Dries 

   

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

   

De algemeen directeur,   

 

 

 

Jacobus Anton 
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