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Belasting op  dragende verticale constructies en masten – Aanslagjaren 2013 
t.e.m. 2019. 

goedgekeurd door de gemeenteraad op 29.03.2013 
bekendgemaakt op 20.08.2014 
gepubliceerd op 7.01.2014 

Aanwezig : Mevr. Els Robeyns, burgemeester-voorzitter, Cabergs Johan, Treunen Kristien, Maes Benny en Thijs Bèr 
Vanschoenwinkel Johan, Leduc Jeannine, Ramaekers Chris, Jans Sandra, Cornitensis Frank, Knuts Luc, Pipeleers Herman, 
Punie Ellen, Billen Mario, Bosmans Ilse, Vandersmissen Stijn, Vanvoorden Mario en Beertens Marc, leden en mevr. Fabienne 
Proesmans, Secretaris wnd. 

 
DE RAAD 
 
Gelet  op artikel 170, par.4 Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het decreet  van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het feit dat de aanwezigheid  van dragende verticale constructies  en masten op het 
grondgebied van de gemeente een ernstige vorm van visuele vervuiling betekent wegens het 
doorbreken van de vrije open ruimte; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op de toelichting van de heer Benny Maes; 
 
BESLUIT : met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
 
Artikel 1 : 
Er wordt voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de 
dragende verticale constructies en masten met een hoogte van minimaal 20 meter boven het maaiveld 
die zich op het grondgebied van de gemeente bevinden.  
 
Artikel 2 : 
Voor de toepassing van dit reglement moet er onder verticale constructie worden verstaan elke 
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, 
geluidinstallaties, transport van energie enz. … 
 
Artikel 3 : 
De belasting is verschuldigd door de eigenaar- rechtspersoon of natuurlijke persoon - van de dragende 
constructie of mast op  1 januari van het aanslagjaar. 
 
Artikel 4 : 
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De belasting wordt vastgesteld op een vast bedrag van 2.500 euro per jaar per mast of constructie. 
 
Vrijstelling  wordt verleend voor constructies  die gebruikt worden: 
- om groene stroom of windenergie op te wekken 
- door VZW ’s voor de uitbating van het maatschappelijk doel van hun vereniging zijnde het 

beoefenen van sportieve activiteiten, recreatie enz. 
- door openbare besturen en andere openbare instellingen. 

 
Artikel 5 : 
De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door 
hem/haar, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de er in vermelde datum moet worden 
teruggestuurd. 
 
De belastingplichtige die geen aangifteformulier ontvangen heeft , is er toe gehouden  uiterlijk op 31 
januari  van het jaar volgend  op het aanslagjaar een aangifteformulier aan te vragen. 
 
Artikel 6 : 
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 5 vermelde termijn of bij onvolledige of onjuiste aangifte 
kan de belastingplichtige ambtshalve worden belast. 
In geval van ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van de gegevens waarover de 
administratie beschikt. 
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd  brengt het college van burgemeester en schepenen de 
belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de redenen waarom ze gebruik maakt 
van deze procedure, de elementen waarop de belasting  is gebaseerd  alsook het bedrag van de 
belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen, te rekenen vanaf de derde 
werkdag die volgt op de verzending  van de kennisgeving door het college, om zijn /haar opmerkingen 
schriftelijk voor te dragen. 
 
Artikel 7 : 
De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt 
door het  college van burgemeester en schepenen. 
 
De overeenkomstig artikel 6 ambtshalve gevestigde belasting wordt verhoogd met 10%  en samen 
ingekohierd met de hoofdsom. 
 
Artikel 8 : 
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 9 : 
De belastingplichtige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van burgemeester 
en schepenen dat handelt als administratieve overheid. Het bezwaar moet schriftelijk ingediend zijn, 
gemotiveerd en ondertekend zijn hetzij door de belastingplichtige hetzij door een advocaat of 
raadsman. 
 



 

 

 

 3/3 

 

 

 

De indiening van het bezwaarschrift  moet op straffe van verval, gebeuren binnen de termijn van drie 
maanden, te rekenen vanaf  de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet door het college. 
Binnen de 15 dagen na ontvangst van het bezwaarschrift zal een ontvangstmelding worden verzonden 
aan de bezwaarindiener. 
Indien betrokkene wenst gehoord te worden dan moet zulks uitdrukkelijk in het bezwaarschrift 
worden vermeld. In dat geval deelt het college van burgemeester en schepenen aan betrokkene of zijn 
raadsman  de datum mee waarop het bezwaar zal behandeld worden, evenals de dagen en uren 
waarop het dossier kan geraadpleegd worden. Die mededeling moet ten minste 15 dagen voor de dag 
van de hoorzitting plaatshebben. 
 
Artikel 10 : 
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake, gebeurt 
volgens de modaliteiten vervat in het decreet. 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 zijn de bepalingen van 
titel VII, hoofdstukken 1,3,4 6 tot en met 9 bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en artikel 
126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing, voor zover ze niet 
specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
Artikel 11 : 
Deze  verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 


