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AGENDA

Belasting op masten en pylonen - goedkeuring
De Gemeenteraad

Bevoesdheid
De gemeenteraad

Iuridische grond
Artikel 173 van de Grondwet.
Artikel 40, S 3 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.
Het decreet van 30 mei 2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie-en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
De omzendbrief KB/ABB 201912 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Feiten en context
De aanwezigheid van masten en pylonen op het grondgebied van de stad Dendermonde wordt als
landschapsverstorend ervaren en betekent een ernstige vorm van visuele vervuiling wegens het
doorbreken van de vrije open ruimte.

Motiverinp
De financiële toestand van de stad Dendermonde rechtvaardigt en vereist de invoering van alle

rendabele belastingen.
Naast het financieel hoofddoel wordt ook een nevendoelstelling nagestreefd. Het is billijk dat de
hinder die masten en pylonen met zich meebrengen, wordt gecompenseerd door een belasting die tot
compensatie strekt voor de visuele impact van deze masten en pylonen voor de stad Dendermonde
en diens inwoners en bezoekers.
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Gelet op deze doelstellingen is het dan ook objectief en redelijk verantwoord om enkel de masten en
pylonen met een hoogte van minimaal í5 meter boven het maaiveld te belasten, gezien de hoogte
een dosrslaggevende invloed heeft op het storend karakter van een mast en/of pyloon.
ln de omzendbrief KB/ABB 201912 wordt aanbevolen om constructies voor het produceren van groene
energie belastingvermindering te geven of vrij te stellen. Het is bovendien aangewezen om
constructies voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten vrij te stellen.

Financiële aspecten
Ontvangsten worden ingeschreven onder 7360900/002000

BESLUIT

Hoofdstuk

I.

Algemene bepalingen

Artikel 1. Doel en inwerkingtreding
Voor een termijn van zes jaar, ingaand op I januari 2020

eneindigend op 31 december 2025 wordt
en pylonen met een hoogte van
op
masten
belasting
een
Dendermonde
van
de
stad
ten behoeve
minimaal 15 meter boven het maaiveld ingevoerd.

Artikel2. Definities
Voor de toepassing van dit regelement wordt verstaan onder 'mast' : iedere individuele op zichzelf
staande verticale structuur die geplaatst wordt op een dak of op een andere bestaande constructie
met een minimale hoogte van 15 meter boven het maaiveld.
Onder "pyloon" dient te worden verstaan : 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. Belastingschuldige' belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast en/of pyloon met een hoogte van minimaal
15 meter boven het maaiveld die zich op 1 januarivan het aanslagjaar op het grondgebied van
Dendermonde bevindt.

Artikel4. Tarief
De belasting wordt vastgesteld op :
2.500 euro per jaar per mast en/of pyloon met een hoogte van minimaal 15 meter boven het
maaiveld.
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 5. Vriistellingen
De belasting wordt vrijgesteld voor :
- Constructies die dienen voor productie van windenergie of andere groene stroom
- Constructies voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten

Artikel 6. Betalingswiize
De belasting wordt ingevorderd bij wijze van kohier welke worden vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden
binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 7. Aangifteplicht
De belastingplichtige ontvangt vanwege het stadsbestuur een aangifteformulier dat door hem,
behoorlijk ingevuld-en ondertekend, vóór de erin vermelde datum moet worden teruggestuurd aan het
stadsbestuur Dendermonde - financiële dienst - Franz Courtensstraal ll - 9200 Dendermonde.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is ertoe gehouden, uiterlijk op 30
juni van het aanslagjaar, aan het stadsbestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter
beschikking te stellen.

De belastingplichtige is gehouden elke wijziging in het aantal masten en/of pylonen met een hoogte

van minimaal 15 meter boven het maaiveld waarvan hijeigenaar is geworden tijdens het aanslagjaar,
op eigen initiatief aan het gemeentebestuur bekend te maken binnen de maand na de wijziging.

Artikel B. Ambtshalve vaststelling
Bij gebreke aan aangifte binnen de in artikel 7 gestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of
onnauwkeurige aangifte, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd op basis van de gegevens
waarover het stadsbestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
De overtredingen zoals in alinea í hiervoor bedoeld, worden vastgesteld door de beëdigde, daartoe
speciaal door het college van burgemeester en schepenen aangewezen ambtenaren door middel van
een proces-verbaal. Deze processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, 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 volgend op de datum van verzending
van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
ln de gevallen zoals hierboven bepaald, wordt, onverminderd de betaling van de verschuldigde
belasting, een belastingverhoging van 25 o/o yàrr de belastingaanslag opgelegd. Het bedrag van deze
verhoging wordt ook ingekohierd.

Artikel 9. Algemene bepalingen
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het
College van Burgemeester en Schepenen dat handelt als administratieve overheid.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, 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 of van de kennisgeving van de aanslag.

Artikel

l0.

Bekendmaking

Dit besluit wordt van kracht op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig de
bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.
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