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BELASTINGSVERORDENING 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 mi‐
nimale hoogte van 15 meter.
Voor de toepassing van het reglement dient onder het begrip pyloon te worden verstaan een individue‐
le 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 belasting‐
jaar.
Artikel 4
De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem be‐
hoorlijk 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 be‐
schikking te stellen.
Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeu‐
rige 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
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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 ambts‐
halve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een perio‐
de van drie jaar volgend op 1 januari van het aanslagjaar.
Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oog‐
merk 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 be‐
zwaar 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.

Reglement aangenomen door de gemeenteraad op 17 december 2013.
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