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Onderwerp: Gemeentelijke belasting op masten en pylonen. - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 

2025. 

Bevoegdheid 

-  Artikel 40 en artikel 41 Decreet Lokaal Bestuur. 

-  Artikel 286 Decreet Lokaal Bestuur.  

Juridische grond 

-  Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

-  Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende “Gemeentelijke belasting op masten en 

pylonen. - Aanslagjaar 2017 t.e.m. 2019”. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 betreffende “Verduidelijking gemeentelijk reglement 

voor het heffen van een belasting op masten en pylonen”. 

Motivering 

Omwille van budgetbehoeften is het nuttig om de belasting op masten en pylonen te handhaven. 

De aanwezigheid van masten en pylonen op het grondgebied van de gemeente heeft een substantiële 

invloed op de aantrekkingskracht van de gemeente Zwevegem als woonomgeving. Naast de visuele hinder 

van de masten en de pylonen is er ook de perceptie van het bestaan van een gezondheidsrisico wat tot 

gevolg heeft dat natuurlijke en rechtspersonen minder geneigd zijn zich te vestigen in de gemeente 

Zwevegem, hetgeen negatieve financiële consequenties voor de gemeente met zich meebrengt. De belasting 

op masten en pylonen is dan ook vanuit dit oogpunt gerechtvaardigd. 

In overeenstemming met de omzendbrief van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit, wordt 

een vrijstelling voorzien voor constructies voor het produceren van groene stroom (onder meer 
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windmolens). Gezien de landschap verstorende effecten van dergelijke masten en pylonen gecompenseerd 

worden door het milieuvriendelijke aspect ervan en gezien de gemeente Zwevegem de producenten van 

groene stroom niet wenst te ontmoedigen. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Voor een termijn van zes jaar, vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025, wordt een jaarlijkse 

belasting geheven op allerhande masten en pylonen geplaatst in open lucht en zichtbaar vanaf de openbare 

weg. 

Artikel 2 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

1e Mast: een vaststaande verticale structuur die geplaatst wordt op een dak of op een andere bestaande 

constructie met een totale, minimale hoogte van 15 meter. 

2e 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. 

3e Gebouwen vallen niet onder het toepassingsgebied artikel 2,1e en 2, 2e van dit reglement. 

4e Bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen van gemeente Zwevegem. 

Artikel 3 

De belasting wordt vastgesteld op € 2.750,00 per mast of pyloon/jaar. 

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 4 

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

Indien de mast of pyloon eigendom is van meerdere eigenaars, zijn deze hoofdelijk gehouden tot betaling 

van de belasting. 

Artikel 5 

Worden vrijgesteld van deze belasting: 

-  Masten en pylonen die dienen voor de productie van windenergie of andere vormen van groene stroom. 

Artikel 6 

De belastingplichtige ontvangt vanwege de bevoegde overheid een aangifteformulier dat door hem 

behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. 

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 1 oktober van het 

aanslagjaar, aan de bevoegde overheid de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te 

stellen. 

Artikel 7 

Bij gebrek aan aangifte binnen de  in artikel 6 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of 

onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve gevestigd, op basis 

van de gegevens waarover de bevoegde overheid beschikt. 

Vooraleer de belasting ambtshalve wordt gevestigd, betekent de bevoegde overheid, of het personeelslid dat 

hiertoe werd aangesteld, aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te 

maken van deze procedure, de elementen waarop de belasting 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 kennisgeving, om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 
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De ambtshalve belasting kan geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar, te rekenen 

vanaf 1 januari van het aanslagjaar. 

Deze termijn van drie jaar wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met 

het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen. 

Als een belasting ambtshalve is gevestigd, moet de belastingplichtige het bewijs leveren van de juistheid van 

de door hem ingeroepen elementen. 

Artikel 8 

Elke ambtshalve belasting wordt verhoogd met 20%, 50%, 100% al naargelang het een eerste, een tweede, 

een derde (en volgende) overtreding betreft. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd. 

Artikel 9 

De belasting en de eventuele verhoging worden ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en 

uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 10 

De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 11 

De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de belasting een bezwaarschrift 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 vanaf de kennisgeving van de aanslag. 

De bevoegde overheid, of een personeelslid dat door de bevoegde overheid daarvoor is aangewezen, stuurt 

binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar 

de belastingplichtige, en, in voorkomend geval, naar zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel 

directeur. 

Zolang de indieningstermijn van drie maanden niet verstreken is, kan een vervangend bezwaarschrift 

worden ingediend, waarbij het eerder ingediende bezwaarschrift als ingetrokken wordt beschouwd. 

Om de behandeling van het bezwaarschrift te verzekeren, beschikt de bevoegde overheid, en elk 

personeelslid hiertoe aangewezen, over de onderzoeksbevoegdheden, vermeld in artikel 6 van het decreet 

betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en de 

gemeentebelastingen van 30 mei 2008. 

Als de belastingplichtige dat in het bezwaarschrift heeft gevraagd, zal de belastingplichtige of zijn 

vertegenwoordiger uitgenodigd worden op een hoorzitting. In voorkomend geval deelt de bevoegde 

overheid, of het personeelslid hiertoe aangewezen, aan de belastingplichtige, en zijn eventuele 

vertegenwoordiger, de datum van de hoorzitting mee waarop het bezwaarschrift behandeld zal worden, 

evenals de dagen en uren waarop het dossier geraadpleegd zal kunnen worden. Die mededeling moet ten 

minste vijftien kalenderdagen voor de dag van de hoorzitting plaatshebben. 

De aanwezigheid op de hoorzitting moet door de belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, aan de 

bevoegde overheid, of het hiertoe aangestelde personeelslid, schriftelijk worden bevestigd ten minste zeven 

kalenderdagen vóór de dag van de hoorzitting. De belastingplichtige, of zijn vertegenwoordiger, wordt 

gehoord door de bevoegde overheid, een lid van de bevoegde overheid, of het hiertoe aangestelde 

personeelslid. Alle aanwezigen van de hoorzitting ondertekenen het proces-verbaal van het verhoor. 

De bevoegde overheid doet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum van ontvangst 

van het bezwaarschrift, uitspraak op basis van een met redenen omklede beslissing. Die termijn van zes 

maanden wordt met drie maanden verlengd als de betwiste aanslag ambtshalve werd gevestigd. 

De bevoegde overheid kan bij zijn beslissing de betwiste belasting niet vermeerderen. 
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De beslissing van de bevoegde overheid wordt met een aangetekende brief betekend aan de 

belastingplichtige, en zijn eventuele vertegenwoordiger, en wordt tevens ter kennis gebracht van de 

financieel directeur. Deze aangetekende brief vermeldt de instantie waarbij een beroep kan worden 

ingesteld, evenals de ter zake geldende termijn en vormen. 

De beslissing van de bevoegde overheid is onherroepelijk wanneer het beroep niet tijdig bij het college van 

burgemeester en schepenen is ingesteld. 

Artikel 12 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zijn de bepalingen van titel 

VII hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 

126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op 

inkomsten betreffen. 

Artikel 13 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Artikel 14 

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit besluit op de hoogte gebracht 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 5 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 0638-2925-6631-3169.

https://www.verifieer.be/code/0638292566313169


 

 

 

 Namens de Gemeenteraad  

(get.) Jan Vanlangenhove 

algemeen directeur 

 (get.) Dirk Desmet 

voorzitter 

 Voor eensluidend afschrift, 

Zwevegem, 19 december 2019 

 

Jan Vanlangenhove  Dirk Desmet 

algemeen directeur  voorzitter 
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