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De Gemeenteraad, openbare zitting 
 
14. Betreft: GR/2019/286 - Belastingreglement op masten, pylonen en andere 

draagconstructies. Vaststelling.   
Gelet op de Grondwet, meer bepaald artikel 170, §4; 
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april 1992; 
Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en de 
geschillenprocedure van gemeente – en provinciebelastingen; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 40, §3 en artikel 41, 14°, 
zoals gewijzigd door artikel 3 van het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 
van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 
Gelet op de Omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008 aangaande het decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen; 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit van 15 februari 
2019; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Overwegende dat masten, pylonen en andere draagconstructies als landschapsverstorend worden 
ervaren; dat deze een ernstige vorm van visuele vervuiling betekenen wegens het doorbreken 
van de vrije open ruimte en zij derhalve hinder meebrengen voor de plaatselijke gemeenschap; 
dat derhalve een compensatie voor de plaatselijke gemeenschap rechtmatig is; dat de 
aanwezigheid van masten, pylonen en andere draagconstructies op het grondgebied van de 
gemeente een substantiële invloed heeft op de aantrekkingskracht van de gemeente als 
woonomgeving en toeristische bestemming; dat een belasting op masten, pylonen en andere 
draagconstructies een stimulans kan zijn om deze te beperken, wat noodzakelijk is voor de 
vrijwaring van de goede ruimtelijke ordening en de landschappelijke kwaliteit van de gemeente; 
dat de belasting tot doel heeft de financiële toestand van de gemeente te verbeteren; dat het 
respecteren van de financiële draagkracht van de belastingplichtigen hierbij dus essentieel is; 
dat het nevendoel van de belasting het compenseren is van de landschapshinder die wordt 
veroorzaakt; dat de bedragen redelijk zijn en, gelet op de financiële behoeften van de 
gemeente, aldus verantwoord zijn; 
Gelet op de bespreking, waarbij de Gemeentebelangen-fractie stelt dat deze belasting zal 
worden doorgerekend aan de klant, en deze fractie daarom dit punt niet zal goedkeuren; 
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Gelet op de stemming over het voorstel van beslissing, hetwelk wordt aangenomen met 13 ja-
stemmen bij 5 neen-stemmen en 2 onthoudingen: (ja-stemmen: Wim De Visscher, Bob Van den 
Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van 
Nyen, Stefan Maes, An Wouters, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven; 
neen-stemmen: Eric Vermeiren, Renilde Willemse, Jack Jacobs, Bart Van De Mierop, Lut Backx; 
onthoudingen: Aline Maes, Diede van Dun); 

Besluit met 13 ja-stemmen bij 5 neen-stemmen en 2 onthoudingen: 

Art. 1.- Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op 
allerhande masten, pylonen en andere draagconstructies in open lucht en zichtbaar vanaf de 
openbare weg.  
Onder ‘mast’ wordt verstaan: een vaststaande verticale structuur die geplaatst wordt op een 
dak of op een andere bestaande constructie met een minimale hoogte van 20 meter, te meten 
vanaf het maaiveld.  
Onder ‘pyloon’ wordt verstaan: een individuele en vaststaande verticale constructie of 
steuntoren die opgericht wordt op het niveau van het maaiveld en die een minimale hoogte 
heeft van 20 meter.  
Onder ‘draagconstructie’ wordt verstaan: 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.    
Art. 2.- De belasting is verschuldigd door de eigenaar van een mast, pyloon of andere 
draagconstructie, zoals bedoeld in artikel 1, met een hoogte van minimaal 20 meter boven het 
maaiveld, die zich op 1 januari  van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente 
bevindt.  
De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd. Er wordt geen vermindering of 
terugbetaling van de belasting toegestaan als de mast of de pyloon of andere draagconstructie in 
de loop van het aanslagjaar wordt weggenomen.  
Art. 3.- De belasting bedraagt € 2 000 per jaar per mast, pyloon of andere draagconstructie.  
Art. 4.- Elke belastingplichtige moet jaarlijks ten laatste 30 kalenderdagen na ontvangst van het 
door het gemeentebestuur toegezonden aangifteformulier een aangifte indienen bij het 
gemeentebestuur. Als aangiftedatum geldt de postdatum of (bij afgifte) de datum vermeld op 
het ontvangstbewijs. Valt de uiterste indieningsdatum op een zaterdag, een zondag of een 
wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.  
Een belastingplichtige die niet spontaan een aangifteformulier gekregen heeft, kan dit op 
eenvoudig verzoek bekomen of bekomen via de gemeentelijke website.  
De eerste aangifte door de belastingplichtige blijft geldig totdat: 
1° het gemeentebestuur een nieuwe aangifte verstuurt naar de belastingplichtige; deze nieuwe 
aangifte vervangt de bestaande aangifte; 
2° de belastingplichtige een nieuwe aangifte doet; deze nieuwe aangifte vervangt de bestaande 
aangifte.  
Art. 5.- De belanghebbende belastingplichtige is gehouden elke wijziging in het aantal masten, 
pylonen en andere draagconstructies waarvan hij eigenaar is, ondergaan tijdens het 
belastingjaar van onderhavig reglement, op eigen initiatief aan het gemeentebestuur bekend te 
maken binnen de maand na wijziging.  
Art. 6.- Bij gebrek aan aangifte op de gestelde datum, of in geval van onjuiste, onvolledige of 
onnauwkeurige aangifte, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd conform de procedure 
voorzien in artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering 
en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.  
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, 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 belasting is gebaseerd 
evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting. De 
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belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen te rekenen van de derde werkdag die 
volgt op de verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.  
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de 
verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.  
Art. 7.- De belasting moet worden betaald binnen twee maanden na het verzenden van de 
aanslag.  
Art. 8.- De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter 
zake, gebeurt volgens de modaliteiten, vervat in het decreet van 30 mei 2008 en in de 
omzendbrief BB-2008/07 van 18 juli 2008 betreffende het decreet van 30 mei 2008.  
Art. 9.- De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen.  
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.  
Het bezwaarschrift kan via een duurzame drager worden ingediend indien het college van 
burgemeester en schepenen in deze mogelijkheid voorziet.  
Het bezwaarschrift moet, 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.  
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na 
de indiening ervan.  
Art. 10.- 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 9bis 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.  
Art. 11.- De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 
van het Decreet over het Lokaal Bestuur.  
Het belastingreglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286, §1 en 
287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Algemeen directeur   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Wim De Visscher  
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