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BELASTING OP MASTEN EN PYLONEN – AANPASSING
Aanleiding
De gemeenteraad heeft in vergadering van 16 december 2019 het belastingreglement op masten en pylonen
goedgekeurd.
Juridische grond
Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:
Bevoegdheidsgrond:
•
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°, zoals gewijzigd door 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;
Toepasselijke regelgeving
•

Artikel 170 §4 van de Grondwet

•
Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen;
•

de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
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Feiten, context en argumentatie
Een kleine aanpassing van artikel 1 van dit belastingreglement dringt zich op vanaf aanslagjaar 2021.
Als belastbaar feit wordt in artikel 1 vermeld 'de masten en pylonen, met een hoogte van minimaal 15 meter boven
het maaiveld, die zich op 1 januari 2020 in openlucht op het grondgebied van de gemeente Puurs-Sint-Amands
bevinden en zichtbaar zijn vanaf de openbare weg'.
Dit artikel is correct voor wat betreft het aanslagjaar 2020, maar vermits dit belastingreglement van kracht is tot en
met aanslagjaar 2025, dient het jaartal '2020' bij de belastbare toestand geschrapt te worden en worden de woorden
'van het aanslagjaar' toegevoegd. De belasting zal dus verschuldigd zijn door eenieder die op 1 januari van het
aanslagjaar eigenaar is van masten en pylonen, met een hoogte van minimaal 15 meter boven het maaiveld, die zich
in open lucht bevinden op het grondgebied van de gemeente Puurs-Sint-Amands en zichtbaar zijn vanaf de openbare
weg.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing van artikel 1 van dit belastingreglement goed te keuren met
ingang van 1 januari 2021. De overige bepalingen van dit belastingreglement, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad van 16 december 2019, blijven onverminderd gelden voor de periode voorzien in deze verordening.
Financiële weerslag
De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van het financieel
evenwicht te voldoen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen.
Besluit
Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2021 wordt onderstaand artikel 1 van het belastingreglement masten en pylonen,
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2019:
Artikel 1. Heffingstermijn - belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting gevestigd op masten en pylonen, met een hoogte
van minimaal 15 meter boven het maaiveld, die zich op 1 januari 2020 in open lucht bevinden op het grondgebied
van de gemeente Puurs-Sint-Amands en zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd. Er wordt geen vermindering of terugbetaling van de
belasting toegestaan als de mast en/of pyloon in de loop van het jaar wordt weggenomen.
als volgt gewijzigd:
Artikel 1. Heffingstermijn - belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting gevestigd op masten en pylonen, met een hoogte
van minimaal 15 meter boven het maaiveld, die zich op 1 januari van het aanslagjaar in open lucht bevinden op het
grondgebied van de gemeente Puurs-Sint-Amands en zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd. Er wordt geen vermindering of terugbetaling van de
belasting toegestaan als de mast en/of pyloon in de loop van het jaar wordt weggenomen.
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Artikel 2: Deze aanpassing werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 december 2020, treedt in werking op 1
januari 2021 (tot en met aanslagjaar 2025) en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet
over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig
artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Gecoördineerde versie
Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting gevestigd op masten en pylonen, met een hoogte
van minimaal 15 meter boven het maaiveld, die zich op 1 januari van het aanslagjaar in open lucht bevinden op het
grondgebied van de gemeente Puurs-Sint-Amands en zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd. Er wordt geen vermindering of terugbetaling van de
belasting toegestaan als de mast en/of pyloon in de loop van het jaar wordt weggenomen.
Artikel 2: Definities
Onder volgende begrippen wordt verstaan:
Mast: Iedere individuele op zichzelf staande verticale structuur die geplaatst wordt op een dak of op een andere
bestaande constructie met een gezamenlijke minimale hoogte van 15 meter boven het maaiveld.
Pyloon: Iedere individuele op zichzelf staande verticale structuur, met uitsluiting van gebouwen, die opgericht wordt
op het niveau van het maaiveld en die een minimale hoogte heeft van 15 meter boven het maaiveld.
Artikel 3: Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast of pyloon met een minimale hoogte van 15 meter boven
het maaiveld en zichtbaar vanaf de openbare weg.
Artikel 4: Berekeningsgrondslag en tarieven
De belasting wordt vastgesteld op:
•
3.000 euro per jaar per mast en/of pyloon voor eigenaars met commerciële doeleinden, andere dan masten
en pylonen dienstig voor productie van windenergie of andere groene stroom;
•
•

1.000 euro per jaar per mast en/pyloon dienstig voor productie van windenergie of andere groene stroom;
500 euro per jaar per mast en/of pyloon dienstig voor sport- en recreatievoorzieningen;

Artikel 5: Vrijstellingen
Van de belasting worden vrijgesteld:
•

constructies voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten;

Artikel 6: Aangifteplicht
De belastingplichtigen, vermeld in artikel 3, zijn ertoe gehouden uiterlijk op 30 april van het aanslagjaar aangifte te
doen van de mast(en) en/of pylo(o)n(en) op volgend adres: Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands of via volgend emailadres: belastingen@puursam.be.

Uittreksel uit de notulen van de
gemeenteraad

De aangifte moet worden gedaan op het formulier dat de gemeente ter beschikking stelt van de belastingplichtige.
Dit formulier kan bekomen worden op bovengenoemd (e-mail)adres.
De belastingplichtigen die geen formulier zouden ontvangen hebben, zijn niettemin verplicht spontaan aan de
gemeente de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de toepassing van deze belasting en dit uiterlijk 30 juni van
het aanslagjaar.
De aangifte moet alle gegevens bevatten, die noodzakelijk zijn voor de berekening en de controle van de aanslag.
Artikel 7: Controlemiddelen
De aangestelde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen. De door hun
opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot het bewijs van het tegendeel.
Artikel 8: Ambtshalve belasting
Bij gebrek aan tijdige aangifte binnen de in artikel 6 gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve worden belast volgens de gegevens waarover de
gemeente beschikt, onverminderd het recht op bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college 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 30 kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op
de datum van verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor de dragen.
Artikel 9: Wijze van invordering
De belasting wordt ingevorderd bij wijze van kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college
van burgemeester en schepenen.
Artikel 10: Betalingstermijn
De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 11: Administratieve geldboete
Voor het niet naleven van de bepalingen van dit belastingreglement of van het Decreet van 30 mei 2008 kan een
administratieve geldboete gelijk aan 500 euro worden opgelegd.
Het bedrag van de administratieve boete wordt ingekohierd.
Artikel 12: Verwijzingsregel
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de
modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Artikel 13: Inwerkingtreding en bekendmaking
Deze aanpassing werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 december 2020, treedt in werking op 1 januari
2021 (tot en met aanslagjaar 2025) en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het
lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
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De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig
artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

