REGLEMENT

Gemeenteraad van 19-12-2019

BELASTING OP MASTEN EN PYLONEN
Art. 1:
Met ingang op 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een jaarlijkse
belasting geheven op allerhande masten en pylonen en andere draagconstructies geplaatst in open lucht die
zich op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente bevinden.
Art. 2:
Voor de toepassing van dit reglement moet worden verstaan onder:
‘mast’: een vaststaande verticale structuur, ongeacht de hoogte, die al dan niet geplaatst wordt op een
dak of op een andere bestaande constructie en met een hoogte van minstens 15 meter, te meten vanaf het
maaiveld.
‘pyloon’: een individuele en vaststaande verticale constructie of steuntoren die wordt opgericht op het
niveau van het maaiveld en met een hoogte van minstens 15 meter.
‘draagconstructie’: iedere individuele op zichzelf staande verticale structuur, met uitsluiting van
gebouwen, die opgericht is op het niveau van het maaiveld en die hoofdzakelijk dient als draagstructuur voor
lichtinstallaties, geluidsinstallaties, het transport van energie-en radio-installaties, en met een hoogte van
minstens 15 meter.
Art.3:
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast, pyloon of andere draagconstructie op 1 januari
van het aanslagjaar.
Art.4:
Constructies voor de productie van windenergie of andere vormen van groene stroom, alsook de masten en
pylonen en andere draagconstructies die worden gebruikt voor de diensten van openbare besturen en andere
openbare inrichtingen en instellingen zijn vrijgesteld van deze belasting.
Art 5:
De belasting wordt vastgesteld op 3.000,00 EUR per mast, pyloon of andere draagconstructie, en per jaar.
Art.6:
De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd. Er wordt geen vermindering of terugbetaling
van de belasting toegestaan als de mast, pyloon of andere draagconstructie in de loop van het jaar wordt
weggenomen.
Art.7:
De belastingplichtige moet, ten laatste op 31 maart van het aanslagjaar, aangifte doen van het aantal
belastbare masten en pylonen en/of andere constructies op het grondgebied van de gemeente op het door de
gemeente voorgeschreven formulier. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, moet
er zelf om verzoeken.
Art.8:
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 7 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer over te gaan 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 gebaseerd is evenals de wijze van bepaling van
deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgende op de datum van de verzending van
de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een
periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij
overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te
berokkenen.
Art. 9:
De ambtshalve geheven belastingen, vastgesteld en ingekohierd in toepassing van artikel 8 van dit reglement,
worden verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan het dubbel van de verschuldigde belasting. Het bedrag van
deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.
Art. 10:
De belastingplichtige is gehouden elke wijziging in het aantal masten en/of pylonen en andere
draagconstructies waarvan hij eigenaar is geworden tijdens het aanslagjaar van onderhavig reglement, op
eigen initiatief aan het gemeentebestuur bekend te maken binnen de maand na de wijziging.
Art. 11:
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt
door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 12:
De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar
moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden
ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van
verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Art. 13:
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de webtoepassing van de stad, met vermelding van zowel de
datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

