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Belastingreglement op masten en pylonen
OVERW EGEND GEDEELTE
Gelet op artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, met latere wijzigingen;
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het voorziene budget met budgettaire sleutel 73609000/002000;
Overwegende dat de gemeenten beschikken over een grondwettelijk gewaarborgde fiscale autonomie
die hen toelaat om binnen de grenzen van de door de wetgever opgelegde beperkingen en onder
controle van de toezichthoudende overheid, gelijk welke materie aan een belasting te onderwerpen.
Gelet op deze autonomie stelt de gemeente Kortenaken een bijdrageplicht in ten laste van specifiek de
eigenaars van masten en pylonen;
Overwegende dat het niet verboden is de economische activiteit van gsm-pylonen, -masten of -antennes
die voor die activiteit worden aangewend, te belasten om budgettaire of andere redenen;
Overwegende dat masten en pylonen de vrije open ruimte bederven en als landschap verstorend
worden ervaren en derhalve hinder meebrengen voor de plaatselijke gemeenschap;
Overwegende dat de visuele vervuiling van masten en pylonen en het doorbreken van de vrije ruimte
rechtvaardigen dat er een specifieke bijdrageplicht ten laste wordt gelegd van de eigenaars van masten
en pylonen en dit met het oog op de algemene dienstverlening;
Overwegende dat er geen belasting geheven wordt voor masten en pylonen die geplaatst worden op
het grondgebied met het oog op het voortbrengen van energie op alternatieve wijze (windmolens en
andere vormen van groene stroom) nu het milieuvriendelijk aspect daarvan ruimschoots opweegt tegen
het hinderlijk karakter ervan;
Overwegende dat masten en pylonen dienstig voor de verlichting van sport- en recreatieterreinen (bv.
voetbalveld, tennisveld) worden vrijgesteld, gelet op het maatschappelijk nut van deze activiteiten en
aangezien deze terreinen veelal worden uitgebaat door verenigingen zonder winstoogmerk, die zonder
subsidie niet kunnen bestaan, zodat het gemeentebestuur deze activiteiten wil ondersteunen.
Na beraadslaging, besluit de gemeenteraad:
BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /HEFFINGSTERMIJN
Dit belastingreglement is van toepassing op de aanslagjaren 2020-2025, zijnde de kalenderjaren 20202025 waarop de aanslag gevestigd wordt.
ARTIKEL 2 /BELASTBAAR FEIT EN G RONDSLAG
Dit belastingreglement beschrijft de gemeentebelasting op masten en pylonen die zich op haar
grondgebied bevinden in open lucht en zichtbaar vanaf de openbare weg.
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Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
-

Mast: een verticale structuur, ongeacht de hoogte, die geplaatst wordt op een dak of een andere
bestaande constructie met een hoogte van minimaal 15 meter, verticale structuur inbegrepen;

-

Pyloon: een individuele verticale constructie die opgericht wordt op niveau van het maaiveld
met een hoogte van minimaal 15 meter.

ARTIKEL 3 /BELASTINGPLICHTIGE
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de masten en pylonen. De eigenaar is hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
ARTIKEL 4 /BELASTINGTARIEF
Het belastingtarief wordt vastgesteld op € 2.500,00 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 5 /BELASTINGVRIJSTELLINGEN
Er is vrijstelling van de belasting voor:
-

Constructies voor de productie van energie op alternatieve wijze (windmolens of andere vormen
van groene stroom);

-

Masten en pylonen die dienstig zijn voor de verlichting van sport- en recreatievoorzieningen.

ARTIKEL 6 /BETAALTERMIJN
De belasting dient 2 maanden na verzending van het aanslagbiljet betaald te worden. Bij niet-betaling
geschiedt de invordering der belastingen overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 30 mei
2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen en de latere wijzigingen.
ARTIKEL 7 /AANGIFTEPLICHT
De belastingplichtige ontvangt van de gemeente 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 april van het aanslagjaar aan het
gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
De belastingplichtige is gehouden elke wijziging in het aantal masten en/of pylonen waarvan hij eigenaar
is geworden tijdens het belastingjaar van onderhavig reglement, op eigen initiatief aan de gemeente
bekend te maken binnen de maand na de wijziging.
Als de gegevens van dit voorstel onjuist of onvolledig zijn of niet overeenstemmen met de belastbare
toestand op 1 januari van het aanslagjaar moet de belastingplichtige ten laatste 30 dagen na de datum
van verzending van het voorstel van aangifte het voorstel verbeterd of vervolledigd terugsturen. Het
tijdig teruggezonden en gecorrigeerde of aangevulde voorstel tot aangifte, geldt in dat geval als aangifte.
Valt de uiterste indieningsdatum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de
vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag. De aangifte is laattijdig wanneer ze na de uiterste
indieningsdatum is gepost of wordt afgegeven tegen ontvangstbewijs.

3

Belastingreglement op masten en pylonen
Als de gegevens op dit voorstel overeenstemmen met de belastbare toestand op 1 januari van het
aanslagjaar, is de belastingplichtige niet verplicht dit formulier terug te sturen. In dat geval is automatisch
aan de aangifteplicht voldaan en wordt de belasting gevestigd op basis van de gegevens vermeld op
het toegestuurde voorstel van aangifte.
Correcties van voorstellen van aangifte kunnen alleen schriftelijk worden ingediend.
Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft en er zelf één moet vragen, moet dit
aangifteformulier ten laatste voor 1 april van het aanslagjaar schriftelijk indienen.
ARTIKEL 8 /PROCEDURE VAN AANSLAG VAN AMBTSW EGE
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 7 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve gevestigd worden
volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt onverminderd het recht van bezwaar en
beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vestiging 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 volgend op de derde werkdag die volgt
op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Als een belasting ambtshalve is gevestigd, moet de belastingplichtige het bewijs leveren van de juistheid
van de door hem ingeroepen elementen.
ARTIKEL 9 /BELASTINGVERHOGING
Op de ambtshalve gevestigde belasting overeenkomstig artikel 8 zal een belastingverhoging van 25 %
worden toegepast en afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld.
ARTIKEL 10 /W IJZE VAN INVORDERING
10/1 De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
10/2 Aanslagen ten laste van overleden belastingplichtigen worden ingekohierd op hun naam,
voorafgegaan van het woord "Nalatenschap" en eventueel gevolgd met de vermelding van de persoon
of personen die zich aan de administratie der directe belastingen hebben bekendgemaakt als
erfgenaam, legataris, begiftigde of bijzondere lasthebber.
De identiteit van die personen wordt omstandig vermeld. Wanneer een van de erfgenamen formeel is
aangewezen om de nalatenschap te vertegenwoordigen, geschiedt de inkohiering als volgt:
“Nalatenschap X …, de erfgenamen vertegenwoordigd door…”.
Ingeval van aanslag van ambtswege, moet de naam van de overleden belastingschuldige
(“Nalatenschap X…”) slechts gevolgd worden door de vermelding van een van de erfgenamen die aan
de controleur van de belastingen bekend is.
10/3 Als een onroerend goed in onverdeeldheid toebehoort aan meerdere belastingplichtigen, wordt de
aanslag ingekohierd hetzij op naam van alle belastingplichtigen, hetzij op naam van een of meer van
hen, gevolgd door de vermelding "en rechthebbenden".
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10/4 Het kohier is uitvoerbaar tegen elk van de belastingschuldigen in de mate dat de aanslag te hunnen
laste kan worden ingevorderd op grond van het gemeen recht of op grond van de bepalingen
opgenomen in dit belastingreglement.
Het kohier is uitvoerbaar tegen de personen die er niet zijn in opgenomen in de mate zij gehouden zijn
tot de betaling van de belastingschuld op grond van het gemeen recht of op grond van de bepalingen
opgenomen in dit belastingreglement.
ARTIKEL 11 /BEZW AARPROCEDURE
Op deze bezwaarprocedure zijn de bepalingen van artikel 9 van het Decreet van 30 mei 2008
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen, met latere wijzigingen, van toepassing.
Elk bezwaarschrift dient gericht te worden aan de beroepsinstantie, in deze:
College van Burgemeester en Schepenen
Dorpsplein 35
3470 Kortenaken
Om ontvankelijk te zijn moet het bezwaarschrift schriftelijk ingediend worden, ondertekend en
gemotiveerd te zijn door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger. Het bezwaarschrift moet de
naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingschuldige vermelden. Het moet ook
het voorwerp van het bezwaarschrift, een opgave van de feiten en de middelen vermelden.
Het bezwaarschrift dient binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, ingediend worden. Alle bezwaarschriften
die na deze termijn ingediend worden, worden als niet ontvankelijk beschouwd.
Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat wenst, kan hij/zij gehoord worden. De vraag
om een hoorzitting dient in het bezwaarschrift gesteld te worden.
De bevoegde overheid of een personeelslid dat door de bevoegde overheid speciaal daarvoor is
aangewezen stuurt uiterlijk 15 kalenderdagen na indiening van het bezwaarschrift, een bewijs van
ontvangst van het bezwaarschrift naar de belastingschuldige. De ontvangstmelding kan via een
duurzame drager worden gestuurd.
De beroepsinstantie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van 6 maanden vanaf de datum
van ontvangst van het bezwaarschrift aangetekend overmaken aan de belastingschuldige.
Indien de indiener van het bezwaarschrift een beslissing omtrent het bezwaarschrift ontvangt en hier
niet mee akkoord gaat, dan kan deze beslissing aangevochten worden bij de Burgerlijke rechtbank van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven (Smoldersplein 5, 3000 Leuven). Dit moet steeds gebeuren
binnen de drie maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing.
ARTIKEL 12 /BEKENDMAKING
Het belastingreglement wordt overeenkomstig de artikelen 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal
Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.
ARTIKEL 13 /INW ERKINGTREDING
Dit belastingreglement treedt in werking op 1 januari 2020.
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