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Vaststelling belastingreglement op masten en pylonen voor de aanslagjaren 2020 tot en
met 2025
De gemeenteraad,
Aanleiding
De gemeente wil het esthetisch uitzicht niet verstoren. Bij de aanvang van het nieuwe
meerjarenplan 2020-2025 wordt er beslist over het invoeren van een passende belasting,
vandaar dat er een belasting wordt gevestigd op masten en pylonen.
Juridische overweging
De grondwet in het bijzonder artikel 41, 162 en 170.
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het laatst gewijzigd bij besluit van de
Vlaamse Regering van 19 juli 2019 tot uitvoering van artikel 190 van het decreet van
8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van
het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene
verordening gegevensbescherming).
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen, het laatst gewijzigd bij decreet van 17 februari 2012
houdende wijziging van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering
en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, wat de termijnberekening
in artikelen 7 en 9 betreft.
De omzendbrief BB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentelijke fiscaliteit.
Feiten, context en argumentatie
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Masten en pylonen verstoren het open karakter van het landschap. De aanwezigheid van
masten en pylonen op het grondgebied van de gemeente Wielsbeke heeft een substantiële
invloed op de aantrekkingskracht van de gemeente als woonomgeving en recreatieve
bestemming.
De belasting op masten en pylonen is dan ook vanuit dit oogpunt gerechtvaardigd.
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In overeenstemming met de omzendbrief van 15 februari 2019 houdende de onderrichtingen
over de gemeentefiscaliteit wordt een vrijstelling 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 bevorderd
worden.
Financiële impact
De ontvangst is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht het belastingreglement op masten en pylonen voor
de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 vast te stellen;
Gelet dat de Vlaams Belang fractie, N-VA fractie en U. fractie tegen stemmen;
Uitslag van de stemming:
11 ja-stemmen
10 neen-stemmen
BESLUIT:
Artikel 1: Het belastingreglement op masten en pylonen voor de aanslagjaren 2020 tot en met
2025 wordt vastgesteld als volgt:
Artikel 1.
Voor een termijn van 6 jaar, vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025, wordt
er een jaarlijkse belasting geheven op allerhande masten en pylonen geplaatst in open lucht
en zichtbaar vanaf de openbare weg. Voor de toepassing van het reglement dient onder
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 meer dan 17,50
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 meer dan 17,50 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.
Zijn van de belasting vrijgesteld:
- Constructies voor de productie van windenergie of andere vormen van groene stroom
- Constructies voor louter recreatief gebruik.
Artikel 5.
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:
1) de motieven om gebruik te maken van deze procedure,
2) de elementen, waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze
elementen en
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3) 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 of haar opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De ambtshalve 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 om te bedriegen of met de bedoeling schade te
berokkenen.
Artikel 6.
De ambtshalve belasting aanslag zal worden verhoogd met 20%, 50%, 100% of 200% al naar
gelang het een eerste, een tweede, een derde of een vierde (en volgende) overtreding van de
bepalingen inzake de aangifteverplichting betreft.
Artikel 7.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8.
De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 9.
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en
schepenen of via e-mail op het e-mailadres info@wielsbeke.be. Het bezwaar moet
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. Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn
vertegenwoordiger en vermeldt:
 de naam, hoedanigheid, het adres of zetel van de belastingschuldige;
 het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen.
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger, die wenst gehoord te worden moet dit
uitdrukkelijk vermelden in zijn of haar bezwaar.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verzonden binnen de vijftien
kalenderdagen na de indiening ervan naar enerzijds de belastingschuldige en, in voorkomend
geval, zijn of haar vertegenwoordiger en anderzijds de financieel directeur.
Artikel 10.
Dit belastingreglement treedt in werking op 1 januari 2020.
Namens de gemeenteraad:
Bij bevel:
get. Bruno Debrabandere
Algemeen directeur

Carlos Verbrugghe
Voorzitter gemeenteraad

Voor eensluidend uittreksel:
Bruno Debrabandere

Carlos Verbrugghe
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Voorzitter gemeenteraad
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Handtekening(en)
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