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Afwezig:
Onderwerp:

Verduidelijking gemeentelijk reglement voor het heffen van een belasting
op masten & pylonen.

Bevoegdheid
- Artikel 42 en 43, §2, 15° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
- Artikel 186 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
- Artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
Juridische grond
- Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de
provincie- en de gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
- Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende coördinatie van onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit.
- Besluit van de gemeenteraad van 30 september 2013 betreffende “Goedkeuring belastingreglement op
masten en pylonen - aanslagjaren 2014 t.e.m. 2016 - vanaf 1 januari 2014”.
- Besluit van de gemeenteraad van 22 juni 2015 betreffende “Aanpassing gemeentelijk reglement voor het
heffen van een belasting op masten en pylonen”.
- Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende “Gemeentelijke belasting op masten en
pylonen. - Aanslagjaar 2017 t.e.m. 2019”.
- Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen werd een openbaar onderzoek naar bezwaren
geopend op 1 december 2017 en gesloten op 15 december 2017 voor aanpassing van artikel 3bis inzake
motivering van vrijstellingen van de belasting op masten en pylonen met terugwerkende kracht per 1
januari 2017.
Motivering
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Het motiverend gedeelte van de gemeentelijke belasting op masten en pylonen wordt voor zoveel als nodig
verduidelijkt met betrekking tot de opgesomde vrijstellingen:
In overeenstemming met de omzendbrief d.d. 10 juni 2011 houdende de onderrichtingen over
gemeentefiscaliteit wordt een vrijstelling voorzien voor windmolens omdat een belasting op windmolens in
strijd is met het Vlaams Elektriciteitsdecreet en diverse Europese richtlijnen die bepalen dat het gebruik van
hernieuwbare energiebronnen moet worden bevorderd.
Er wordt eveneens voorzien in een vrijstelling voor masten en pylonen geplaatst door openbare besturen en
openbare inrichtingen, dit gelet op hun openbare dienstverlening en algemeen belang (ASTRID - de wet
van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten).
De motivering van de vrijstellingen wordt effectief opgenomen in het reglement.
BESLUIT
14 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy
Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie
Vermeulen, Christiana Deprez, Carol Bostyn, Freddy Van Herpe)
12 ONTHOUDINGEN (Claude Vanwelden, Eliane Spincemaille, Sabine Poleyn, Isabelle
Degezelle, Dirk Desmet, Christine Desmet, Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem
Vanhessche, Vic Ravelingeen, Bart Malfait)
Artikel 1
Goedkeuring te verlenen tot verduidelijking van de motivering van het gemeentelijk reglement voor het
heffen van een belasting op masten en pylonen, vastgesteld in zitting van 19 december 2016:


Het motiverend gedeelte van de gemeentelijke belasting op masten en pylonen wordt voor zoveel
als nodig verduidelijkt met betrekking tot de opgesomde vrijstellingen:
In overeenstemming met de omzendbrief d.d. 10 juni 2011 houdende de onderrichtingen over
gemeentefiscaliteit wordt een vrijstelling voorzien voor windmolens omdat een belasting op
windmolens in strijd is met het Vlaams Elektriciteitsdecreet en diverse Europese richtlijnen die
bepalen dat het gebruik van hernieuwbare energiebronnen moet worden bevorderd.
Er wordt eveneens voorzien in een vrijstelling voor masten en pylonen geplaatst door openbare
besturen en openbare inrichtingen, dit gelet op hun openbare dienstverlening en algemeen belang
(ASTRID

- de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en

veiligheidsdiensten).
De motivering van de vrijstellingen wordt effectief opgenomen in het reglement.
Goedkeuring te verlenen tot verduidelijking van artikel 3bis van het gemeentelijk reglement voor het
heffen van een belasting op masten en pylonen, vastgesteld in zitting van 19 december 2016:


Artikel 3 bis wordt vervangen door:
Worden vrijgesteld van deze belasting:


Constructies voor de productie van windenergie of andere vormen van groene stroom. In
overeenstemming met de omzendbrief d.d. 10 juni 2011 houdende de onderrichtingen over
gemeentefiscaliteit wordt een vrijstelling voorzien voor windmolens omdat een belasting op
windmolens in strijd is met het Vlaams Elektriciteitsdecreet en diverse Europese richtlijnen
die bepalen dat het gebruik van hernieuwbare energiebronnen moet worden bevorderd.



Masten en pylonen geplaatst door diensten van openbare besturen en andere openbare
inrichtingen en instellingen. Dit gelet op hun openbare dienstverlening en algemeen belang
(ASTRID

- de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en

veiligheidsdiensten).
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Artikel 2
De termijn bepaald in voornoemde raadsbeslissing te handhaven tot 31 december 2019 en de nieuwe
regeling in te voeren met terugwerkende kracht per 1 januari 2017.
Artikel 3
De overige artikelen te bevestigen zoals beschreven in de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2016.
Artikel 4
Een eensluidend afschrift van deze beslissing wordt verzonden binnen de 20 dagen aan de gouverneur,
overeenkomstig artikel 253 van het gemeentedecreet.
Namens de Gemeenteraad
(get.) Jan Vanlangenhove

(get.) Marc Doutreluingne

gemeentesecretaris

burgemeester-voorzitter
Voor eensluidend afschrift,
Zwevegem, 21 december 2017

Jan Vanlangenhove

Marc Doutreluingne

Gemeentesecretaris

Burgemeester
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Handtekening(en)
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