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Belastine - masten en pvlonen 2016-2019

De gemeenteraad,

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010
en 17 februari2OL2;
Gelet op de gecoördineerde omzendbrief van 10 juni 2011 inzake de onderrichtingen over
gemeentefiscaliteit vanwege het Agentschap voor Binnenlands Bestuur;

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek wordt gekenmerkt door een relatief open landschap;
Overwegende dat masten en pylonen het open karakter van het landschap verstoren;
Overwegende dat de aanwezigheid van masten en pylonen op het grondgebied van de gemeente
een substantiële invloed heeft op de aantrekkingskracht van de gemeente als woonomgeving en
toeristische bestemming;
Overwegende dat de belasting op masten en pylonen dan ook vanuit dit oogpunt gerechtvaardigd is;
Overwegende dat in overeenstemming met de omzendbrief van 10 juni 2011 houdende de
onderrichtingen over gemeentefiscaliteit een vrijstelling wordt voorzien voor windmolens omdat een
belasting op windmolens in strijd is met het Vlaamse elektriciteitsdecreet en diverse Europese
richtlijnen die bepalen dat het gebruik van hernieuwbare energiebronnen moet worden bevorderd;
Gelet op de omzendbrief 88201-5 /2van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2Ot4-2Ot9 en de budgetten 2016;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
BESLUIT:

12 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick
DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters,

Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils.
7 onthoudingen: Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans,
Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders.

art. 1
Voor de aanslagjaren 20L6 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op allerhande masten en
pylonen geplaatst in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg.
art.2

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
mast: een vaststaande verticale structuur die geplaatst wordt op een dak of op een andere
bestaande constructie met een minimale hoogte van 18,5 meter.
pyloon: een individuele en vaststaande constructie of steuntoren die opgericht wordt op het
niveau van het maaiveld en die een minimale hoogte heeft van L8,5 meter.

-

-

art. 3
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast of de pyloon op 1 oktober van het

belastingjaar.
arT.4
De belasting wordt vastgesteld op 2.500,00 EUR 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.

art. 5
Eigenaars van windmolens zijn vrijgesteld van de belasting.

art. 6
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

art.7
De belastingplichtige ontvangt vanwege het stadsbestuur een aangifteformulier dat door hem
behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden

teruggestuurd.

art.8
en/of pylonen waarvan hij
geworden
tijdens het belastingjaar van onderhavig reglement, op eigen initiatief aan het
eigenaar is
stadsbestuur bekend te maken binnen de maand na de wijziging.
De belastingplichtige is gehouden elke wijziging in het aantal masten

art. 9
Bij gebrek aan aangifte binnen de in de in artikel 7 gestelde termijn, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve

worden ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan tot de 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.

art. 10
Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastîngverhoging van 25% worden toegepast en
afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld.

art. 11
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

2

aft. t2
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, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2OL2.

art. 13
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester
en schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een term¡jn van 3 maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

art. t4
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van
titel Vll (Vestiging en lnvordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen),3
onderzoek en controle), 4 bewijsmiddelen van de administratie, 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn,
rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest,
rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de
artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de
vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

art. 15
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden
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