Reglement belasting op masten en pylonen

Artikel 1. Belastbaar feit
Er wordt voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 jaarlijks een gemeentebelasting gevestigd op
masten en pylonen die zich op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente
bevinden.

Artikel 2. Definities
Voor de toepassing van dit reglement moet worden verstaan onder:
- mast: een vaststaande verticale structuur geplaatst op een dak of een andere bestaande
constructie met een minimale hoogte van 15 meter gerekend vanaf het niveau van het dak of de
bestaande constructie
- pyloon: een individuele op zichzelf staande verticale constructie opgericht op het niveau van het
maaiveld met een minimale hoogte van 20 meter gerekend vanaf het maaiveld

Artikel 3. Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari
van het aanslagjaar eigenaar is van de mast of pyloon.

Artikel 4. Vrijstellingen
Zijn van de belasting vrijgesteld:





constructies voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten die primaire
overheidstaken uitoefenen;
constructies voor productie van groene stroom;
constructies die dienstig zijn voor recreatieve sport- en spelbeleving;
constructies voor louter recreatief gebruik.

Artikel 5. Aangifteplicht
De belastingplichtige ontvangt van het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem
behoorlijk ingevuld en ondertekend vóór de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
Wanneer de aangiftegegevens gekend zijn bij het gemeentebestuur, kan aan de belastingplichtige
een voorstel van aangifte worden bezorgd. Indien de voorgedrukte gegevens op het voorstel
overeenstemmen met de werkelijke toestand, dient de belastingplichtige het formulier niet meer
terug te sturen. Indien de belastingplichtige vaststelt dat de voorgedrukte gegevens onjuist en/of
onvolledig zijn moet hij/zij het voorstel van aangifte verbeterd terugzenden vóór de datum vermeld
op het voorstel van aangifte.
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De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen is verplicht uiterlijk op 31 maart van
het aanslagjaar aan het gemeentebestuur de noodzakelijke gegevens te bezorgen.

Artikel 6. Berekeningsgrondslag en tarief
De belasting wordt vastgesteld op 4 000 euro per jaar per mast of pyloon. Deze belasting is
ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd.

Artikel 7. Invordering
De belasting wordt ingekohierd op basis van de aangiftes.
Bij gebrek aan aangifte op de gestelde datum, of in geval van een onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte kan de belasting ambtshalve worden gevestigd op basis van de gegevens
waarover het gemeentebestuur beschikt.
Een ambtshalve belasting wordt verhoogd met 50%. Het bedrag van deze verhoging wordt samen
met de belasting ingekohierd.
Het belastingkohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester
en schepenen. De belasting moet betaald worden binnen 2 maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
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