PROVINCIE

VLAAMS-BRABANT
GEMEENTE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE

GEMEENTERAAD

ztrÏtNG v AN

27

/ LL/201.3

LUBBEEK

Aanwezig : Pierson Jo,voorzitter
Francken Theo, burgemeester
Duerinckx Paul, Muls Gilberte, Suffeleers Davy, Stroobants Katrien, Roskams Tania, Van Coppenolle
Koenraad, schepenen
Vranckx Freddy, Stas Marina, Vanderzeypen lvan, de Néeff Stephanie, Degreef Kris, Vanbever
Martine, Creuwels Fons, Bovyn Geert, Alaerts Pascale, Vangoidsenhoven Walter, De Canck Raf,
Boullart Werner, De Winter-Pieters Tom, Lammens Ellen, Vangilbergen Herman, Hofkens Andries,
raadsleden
Geens Johan, secretaris

VOORWERP : Financiën: Belasting op masten, pylonen en andere draagconstructies - aanslagjaren
2Ot4tot en met 20L9 - vaststelling
DE GEMEENTERAAD;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestìgng, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen,zoals gewijzigd door de decteten van28 mei 2010 en 17 februari
201,2;

Gelet op de gecoördineerde omzendbrief d.d. 10.0ó.20'1.1. inzake de onderrichtingen over
gemeentefiscaliteit vanwege het Agentschap voor Binnenlands Bestuur;
Overwegende dat Lubbeek gekenmerkt wordt door z'n open uniek landschap;
Overwegende dat masten, pylonen en andere draagconstructies het open karakter van het landschap
verstoren en ze derhalve hinder meebrengen voot de plaatselijke gemeenschap;
Overwegende dat de aanwezigheid van masten, pylonen en andere draagconstructies op het grondgebied
van de gemeente een substantiële invloed heeft op de aantrekkingskracht van de gemeente Lubbeek als
woonomgeving en toeristische bestemming;
Overwegende dat een belasting op masten en pylonen en andere dtaagconstructies bovendien een
stimulans kan zijn om deze te beperken, wat noodzakelijk is voor de goede ruimtelijke ordeningva;n onze
gemeente;

Overwegende dat de belasting op masten en pylonen en andere draagconstructies dan ook v¿nuit dit
oogpunt gerechtvaardigd is;
Overwegende dat in overeenstemming met de omzendbrief d.d. 10.06.201"1 houdende de onderrichtingen
over gemeentefiscaliteit een wüstelling wordt voorzienvoor windmolens omdat een belasting op
windmolens in strijd is met het Vlaamse elektriciteitsdecreet en diverse Europese richtlijnen die bepalen
dat het gebruik van hernieuwbare energiebronnen moet worden bevorderd en dat hieromtrent het
landschap-verstorend element ruimschoots gecompenseerd wordt door het milieuvriendeliik aspect
hiervan;
Gelet op de financiele toestand van de gemeente;
Gelet op het gunstig advies van de commissie algemene zaken, financiën, grondgebonden-, culturele-,
burger- en welzijnszaken en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van 15/10/201'3;

Na beraadslaging;

BESLUIT:

tot en met 2019

een jaadijkse gemeentebelasting gevestigd
in openlucht en zichtbaat vanaf de
geplaatst
op allerhande masten en pylonen en andere draagconstructies
openbare weg.

Artikel

1.

Er rvordt voor de aanslag¡aren

201.4

Att.2. Voor de toepassing van dit teglement wordt verstaan onder :
- mast: een vaststaande verticale structuur die geplaatst wordt op een dak of op een andere
bestaande constructie met een minimale hoogte van 15 meter.
- 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'
- draagconstructie: iedere individuele op zichzelf staande verticale structuur, met uitsluiting van
gebouwen, die opgericht is op het niveau van het maaiveld en die hoofdzakehjk dient als
draagstructuur voor lichtinstallaties, geluidsinstallaties, het transport van energie- en radioinstallaties.

Art. 3. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast of
op

1,

de pyloon

of andere draagconstructie

januarivan het aanslaglaar,

Art. 4. De belasting wordt vastgesteld op 2.500,00 EUR per mast of pyloon.
De belasting is ondeelbaar, er wordt geen vermindering of terugbetaling van de belasting toegestaan

als de

mast of pyloon in de loop van het aanslagjaar wordt weggenomen.
Art. 5. Constructies voor het produceten van windenergie of andere vormen van groene stroom alsook de
masten en pylonen en andere draagconstructies die gebruikt worden voor de diensten van openbare
besturen en andere openbare inrichtingen en instellingen zljn vrijgesteld v^n deze belasting.

Art. 6. De belastingplichtige is gehouden elke wijziging in het aantal masten en/of pylonen en andere
draagconstructies waarvan hij eþnaar is geworden tijdens het aanslaga t vafl onderhavþ reglement, op
eþen initiatief aan het gemeentebestuur bekend te maken binnen de maand na de wijziging.

Art. 7. De belasting wordt ingevorderd door middel van

een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaat

verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
een aangifteformulier dat door hem
behoodijk ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. De
belastingplichtige die geen aang¡fteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uitedijk op 1 april van het
aanslaglaar., aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens tet beschikking te stellen.

Art. 8. De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur

Art. 9. Bij gebrek aan aanglfte binnen de in de in artikel 7 gestelde termijn, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurþe aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belastingplichtige
ambtshalve worden opgenomen in het kohier, overeenkomstig de bepalingen van atjkel 7 vanhet
decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestigÍng, de invordering en de geschillenprocedure van de
provincie- en gemeentebelastingen.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, 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 detig dagen te rekenen van de derde werkdag die
volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Art. 10. Op de ambtshalve opname in het kohier van de belasting zal een belastingverhoging van20o/o,
50oh, 1.00o/o of 200o/o worden toegepâst al naatgelang het een eerste, een tweede, een derde of een vierde
(en volgende) overtredingen betreft. Deze verhogingzal afzondedijk in het kohier en op het aanslagbiljet
worden vermeld.

Art.

11.

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden naverzeîding van het aanslagbiljet.

Att.12. Bij niet betaling geschiedt de invordering der belastingen overeenkomstig de bepalingen van het
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 201'2.

Art.13. De belastingschuldige (of zijnvertegenwoordiger) kan tegen zijnaanslageenbezutaar indienen bij
het college van burgemeester en schepenen. Hetbezstaar moet schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd
worden ingediend,

De indiening moet, op straffe van verval, gebeuten binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop debezwaartermiin vermeld
staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Op basis van Art.9 van het decreet van 30 mei 2008, betreffende de vestiging, de invordering en de
geichillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, is het voor de gemeente niet langer verplicht
om voor elkbezwax een hoorzitting te organiseren'
Alleen als bij het indienen van het bezwaar de belastingschuldige hiernaar uitdrukkelijk vra gt bij middel
van een duurzame drager þrief, elekffonische informatiedrager, f^x of e-mail), vindt er de nog een
hoozitting plaats. Het college van burgemeester en schepenen zal ten gepaste tijde datum en het uur
meedelen. De bevoegde overheid handelt als administratieve overheid, bezwaren over de wettigheid van
de verordening worden niet behandeld.

Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat speciaal daanoot is aangewezen,
stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding
enerzijds naàt de belastingplichtige en, in voorkomend geval, zijn vetegenwoordiger en anderziids naal de
financieel beheerder. De ontvangstmelding kan via een duurzame drager worden gestuurd.
De beslissingstermijn voor de bevoegde ovetheid bedraagt zes maanden, eventueel te vedengen met drie
maariden in geval van ambtshalve vestigng.
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële vergissingen, zoals dubbele aanslag,
rekenfouten , enz., zolang de gemeenterekening van het aanslaglaøt'wa;àtop de belasting betrekking heeft,
niet goedgekeurd wetd. (aangepast doot gemeentenadin zitting van26/02/201'4)

Att. t4. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen
van titel VII, hoofdstukken 1.,3,4,6 tot en met 9bis, van het l7etboek van de inkomstenbelastingen en de
artikelen 1.26 tot en met 775 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van
toepassing voor zover zlj niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
Art.

15 . Deze belasting treedt in werking vanaf 7 ianuair 2074'

Art. 16. Dit besluit bekend te maken overeenkomstig artikel 186 en

187 van het gemeentedecreet.

l¡tt,17. Afschrift van deze huidige beslissing wordt, overeenkomstig artikel 253,5 1, 3o van het
Gemeentede creet n^ r de provinciegouverneur gestuurd,
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