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12. GOEDKEURING BELASTINGREGLEMENT VOOR MASTEN EN PYLONEN

Feiten en context

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van rendabele belastingen.

De gemeente Maarkedal wordt gekenmerkt door zijn landelijk karakter. Masten en pylonen verstoren 
dit landelijk karakter. De aanwezigheid van masten en pylonen op het grondgebied van de gemeente 
heeft een substantiële invloed op de aantrekkingskracht van Maarkedal als woonomgeving en 
toeristische bestemming. Naast de visuele hinder is er de perceptie van het bestaan van een 
gezondheidsrisico in de omgeving van deze masten en pylonen.

Het invoeren van een belasting op masten en pylonen is dan ook gerechtvaardigd. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

Bevoegdheid

Artikel 40 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Juridische grond

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, met latere wijzigingen.

De gecoördineerde omzendbrief van 10 juni 2011 inzake de onderrichtingen over gemeentefiscaliteit 
vanwege het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Hierin wordt onder andere 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 
worden bevorderd.

De Raad van State heeft geoordeeld dat differentiaties ter aanmoediging van de productie van groene 
stroom een objectief en redelijk criterium uitmaken die het landschapsverstorende karakter van de 
masten en pylonen compenseren (RvS 14 januari 2014, nr. 226.034; RvS 16 juni 2015, nr. 231.59

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen



Artikel 1
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting geheven op allerhande masten en 
pylonen geplaatst in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg.

Artikel 2
Voor de toepassing van dit reglement 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 15 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 15 meter.

Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast of de pyloon op 1 januari van het 
belastingjaar.

Artikel 4
De belasting wordt vastgesteld op 3.500 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 5
Vrijstellingen; Eigenaars van windmolens zijn vrijgesteld van de belasting.

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

Artikel 7
Aangifteplicht

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

Artikel 8
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 het 
gemeentebestuur bekend te maken binnen de maand na de wijziging.

Artikel 9
Procedure van ambtshalve vaststelling

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 in 
gekohierd.

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.

Artikel 10
Op de ambtshalve in gekohierde belasting zal een belastingverhoging van 25% worden toegepast en 
afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld.

Artikel 11
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.



Namens de gemeenteraad

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve
algemeen directeur voorzitter

Voor eensluidend uittreksel,
Maarkedal, op 20 december 2019

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve
Algemeen directeur Voorzitter


		2019-12-21T14:13:28+0100
	Unknown


		2019-12-20T10:09:51+0100
	Unknown




