BELASTING OP MASTEN EN PYLONEN
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 23 december 2019

Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025, wordt een
belasting geheven op allerhande masten, pylonen en andere draagconstructies
geplaatst in open lucht die zich op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied
van de gemeente bevinden.
Onder ‘masten, pylonen en andere draagconstructies’ moet worden verstaan:
 ‘mast’: een vaststaande verticale structuur, ongeacht de hoogte, die al dan
niet geplaatst wordt op een dak of op een andere bestaande constructie en
met een hoogte van minstens 20 meter, te meten vanaf het maaiveld.
 ‘pyloon’: een individuele en vaststaande verticale constructie of steuntoren die
wordt opgericht op het niveau van het maaiveld en met een hoogte van
minstens 20 m.
 ‘ draagconstructie’: iedere individuele op zichzelf staande verticale structuur,
met uitsluiting van gebouwen, die opgericht is op het niveau van het maaiveld
en die hoofdzakelijk dient als draagstructuur voor lichtinstallaties,
geluidsinstallaties, het transport van energie – en radio installaties en met een
hoogte van minstens 20 m.

Artikel 2.
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast, pyloon of andere
draagconstructie op 1 januari van het aanslagjaar. De belasting is ondeelbaar en
voor het hele jaar verschuldigd. Er wordt geen vermindering of terugbetaling van de
belasting toegestaan als de mast, pyloon of andere draagconstructie in de loop van
het jaar wordt weggenomen.

Artikel 3.
De belasting wordt vastgesteld op 2000 euro per jaar per mast, pyloon of andere
draagconstructie en is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd. Er wordt geen
vermindering of terugbetaling van de belasting toegestaan als de mast, pyloon of
andere draagconstructie in de loop van het jaar wordt weggenomen.

Artikel 4.
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 5.
De belastingplichtige moet ten laatste voor 31 januari van het aanslagjaar aangifte
doen van het aantal belastbare masten en pylonen en/of andere constructies op het
grondgebied van de gemeente op de dienst Omgeving (Liersebaan 12 - 2240
Zandhoven).
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De aangifte moet gedaan worden op het formulier dat door het gemeentebestuur ter
beschikking wordt gesteld op de dienst Omgeving (Liersebaan 12 - 2240
Zandhoven). De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, moet
er zelf om verzoeken.
De belastingplichtige is gehouden elke wijziging in het aantal masten en/of pylonen
en andere draagconstructies waarvan hij eigenaar is geworden tijdens het
aanslagjaar van onderhavig reglement, op eigen initiatief aan het gemeentebestuur
bekend te maken binnen de maand na de wijziging.

Artikel 6.
Bij gebrek aan aangifte binnen de in de in artikel 5 gestelde termijn, of in geval van
onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan
de belasting ambtshalve worden ingekohierd.

Artikel 7.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.

Artikel 8.
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
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.

Artikel 9.
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel VII,(Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken
1 (algemene bepalingen), 3 onderzoek en controle), 4 bewijsmiddelen van de
administratie, 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de
belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en voorrechten
van de schatkist,) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126
tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de
vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de
inkomsten betreffen.

Gemeentebestuur Zandhoven

Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven

2

