Gemeenteraad
Zitting van 17 december 2019
Uittreksel

Jean-Pierre Deven: voorzitter;
Kurt Windels: burgemeester;
Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: schepenen;
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD);
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, Bart Buyse,
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Dries Couckuyt, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy
Becquart: raadsleden;
Dominik Ronse: algemeen directeur
Goedkeuren van een belasting op masten en pylonen voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
De GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het Invorderingswetboek van 13 april 2019;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de aanwezigheid van masten en pylonen op het grondgebied van de gemeente een
substantiële invloed heeft op de aantrekkingskracht van de gemeente Ingelmunster als woonomgeving;
Overwegende dat, naast de visuele hinder van de masten en de pylonen, het vermoeden van het bestaan
van een gezondheidsrisico tot gevolg heeft dat natuurlijke en rechtspersonen minder geneigd zijn om zich te
vestigen in de omgeving van de aanwezige masten en pylonen die geplaatst zijn op het grondgebied van de
gemeente Ingelmunster;
Overwegende dat dit negatieve financiële consequenties voor de gemeente met zich brengt;
Overwegende dat de belasting op masten en pylonen als doel heeft het gedrag te sturen van de instanties
die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van deze masten en pylonen;
Overwegende dat deze instanties aldus worden aangespoord om alternatieven te ontwikkelen die geen
visuele hinder veroorzaken (bijvoorbeeld ondergrondse hoogspanningsleidingen) of waarvan er absolute zekerheid
is dat er geen gezondheidsrisico’s zijn;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
met
5 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Bart Buyse)
en
16 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht,
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde,
Dries Couckuyt, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart)
Artikel 1 – Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een jaarlijkse belasting geheven op allerhande
masten en pylonen geplaatst in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg overeenkomstig de
verordening die als bijlage bij deze beslissing wordt gevoegd.
Artikel 2 – Deze belastingverordening treedt in werking vanaf 1 januari 2020.
Artikel 3 – Deze beslissing wordt bekendgemaakt zoals decretaal voorzien.
Namens de gemeenteraad,
In opdracht,
De algemeen directeur,
(get.) ir. Dominik Ronse

De voorzitter,
(get.) Jean-Pierre Deven

Voor eensluidend afschrift, na delegatie,
Ingelmunster, 18 december 2019

ir. Dominik Ronse

Belastingverordening betreffende masten en pylonen
MASTEN EN PYLONEN
1. BEPALINGEN EIGEN AAN DE BELASTING
Artikel 1
Er wordt een jaarlijkse belasting geheven op allerhande masten en pylonen geplaatst in openlucht en
zichtbaar vanaf de openbare weg.
Voor de toepassing van het reglement dient onder het begrip mast te worden verstaan een vaststaande
verticale structuur die geplaatst wordt op een dak of op een andere bestaande constructie met een minimale
hoogte van 15 meter.
Voor de toepassing van het reglement dient onder het begrip pyloon te worden verstaan een individuele
en vaststaande constructie of steuntoren die opgericht wordt op het niveau van het maaiveld en die
een minimale hoogte heeft van 15 meter.
Artikel 2
De belasting wordt vastgesteld op 2.500,00 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.
Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast of de pyloon op 1 januari van het belastingjaar.
Artikel 4
De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem behoorlijk
ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 1 oktober
van het belastingjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking
te stellen.
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige
aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan tot 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. De ambtshalve
vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode
van drie jaar volgend op 1 januari van het aanslagjaar.
Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk
te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.
Artikel 5
De ambtshalve belasting aanslag zal worden verhoogd met 20%, 50%, 100% of 200% al naargelang het
een eerste, een tweede, een derde of een vierde (en volgende) overtreding betreft.

2. SLOTBEPALINGEN
Artikel 6
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en geschillenprocedure van provincie‐ en gemeentebelastingen.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 7
De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 8
De belastingschuldige 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

