Financiën - Belasting op antennes, pylonen en masten voor mobiele telefonie – ReglementHernieuwing .
DE RAAD,
Gelet op artikel 170 van de Grondwet ;
Gelet op de artikelen 117 en 118 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet waarbij het begrotingsevenwicht wordt
opgelegd aan de gemeenten;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillen inzake gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht
op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Overwegende dat het Grondwettelijk Hof in arrest nr. 189/2011 van 15 december 2011 het
volgende heeft beslist: “In de interpretatie volgens welke artikel 98, § 2, van de wet van 21
maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven de
gemeenten niet verbiedt om de economische activiteit van de telecomoperatoren die op het
grondgebied van de gemeente verwezenlijkt wordt door de aanwezigheid van gsm-pylonen, masten of -antennes die voor die activiteit worden aangewend, om budgettaire of andere
redenen te belasten, schendt deze bepaling artikel 170, § 4, van de Grondwet niet”;
Gelet op het arrest van het Hof van Cassatie van 30 maart 2012: “Het Grondwettelijk Hof
heeft in het arrest nr. 189/2011 van 15 december 2011 beslist dat de noodzaak van een
federaal wetgevend optreden dus enkel vaststaat ten aanzien van het gebruik van het openbaar
domein en uitsluitend voor de installaties bedoeld in artikel 98, paragraaf 2. Deze bepaling
verbiedt derhalve de provincies niet om de economische activiteit van de telecomoperatoren
die op het grondgebied van de provincie verwezenlijkt wordt door de aanwezigheid op
publiek of privaat domein van gsm-pylonen, -masten of -antennes die voor die activiteit
worden aangewend, te belasten om budgettaire of andere redenen”;
Gelet op het arrest van het Hof van Cassatie van 1 juni 2012: “geen enkele bepaling verbiedt
de gemeenten om de economische activiteit van de telecomoperatoren die op het grondgebied
van de gemeente verwezenlijkt wordt door de aanwezigheid op publiek of privaat domein van
gsm-pylonen, -masten of -antennes die voor die activiteit worden aangewend, te belasten om
budgettaire of andere redenen”;
Overwegende dat de pylonen, masten, antennes en andere installaties voor telecommunicatie,
uitzending van signalen en informatie-uitwisseling via hertzgolven infrastructuren vormen
waardoor een economische activiteit verwezenlijkt wordt die inkomsten voortbrengt, welke
redelijkerwijze toelaten, dat de fysieke of rechtspersonen actief in de sector van
telecommunicatie, uitzending van signalen en informatie-uitwisseling via hertzgolven
beschikken over bijdragemogelijkheden die hen in staat stellen om de hen ten laste gelegde
belastingen te betalen;

Overwegende dat de door deze belasting nagestreefde doelstelling erin bestaat aan de
gemeente Vorst de financiële middelen te verschaffen die noodzakelijk zijn om haar taken en
beleidsmaatregelen te kunnen uitvoeren alsook om haar financieel evenwicht te verzekeren en
overwegende dat het, in het nastreven van deze doelstelling, gerechtvaardigd blijkt om
rekening te houden met de financiële capaciteit van de belastingplichtigen vanuit het
gegronde streven naar een evenwichtige verdeling van de belastingdruk, wetende dat andere
belastingreglementen andere categorieën van belastingplichtigen beogen;
Overwegende dat het tarief van de belasting op de antennes gerechtvaardigd is omwille van
de alsmaar stijgende lasten die op de gemeentelijke financiën wegen, die onder andere hun
oorsprong vinden in een onderfinanciering van de gemeenten door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;
Overwegende dat de bedoelde antennes elektromagnetische golven voortbrengen waarvan
bepaalde effecten die verband houden met elektromagnetische stralingen een type van
vervuiling vormen, is het gepast dat de eigenaars van deze antennes bijdragen aan het behoud
van een proper en groen leefmilieu teneinde te pogen de negatieve gevolgen ervan of als
zodanig gevoeld door de plaatselijke bevolking te verzachten;
Overwegende dat reeds andere belastingen worden geheven op ondernemingen met
maatschappelijke en/of administratieve zetel op het grondgebied van de gemeente Vorst en
dat het aangewezen is om de belastingdruk op deze ondernemingen niet verder te verzwaren;
Overwegende dat de operatoren die deze antennes uitbaten op het grondgebied van de
gemeente Vorst er bovendien niet hun maatschappelijke of administratieve zetel hebben en
overwegende dat de gemeente uit deze vestigingen bijgevolg geen enkele rechtstreekse of
onrechtstreekse compensatie verkrijgt;
BESLIST:
Het belastingreglement op antennes, pylonen en masten voor mobiele telefonie te hernieuwen:

Artikel 1 :
Er wordt voor de dienstjaren 2020 tot 2025 een jaarlijkse belasting gevestigd op de
relaisantennes, pylonen en masten van mobilofonie die zich bevinden op het grondgebied van
Vorst.

Artikel 2 :
De belasting is verschuldigd voor het gehele kalenderjaar door de eigenaar van de
relaisantenne, pyloon of mast, ongeacht de datum van installatie of van verwijdering van de
antenne, pyloon of mast, in de loop van het dienstjaar. In voorkomend geval, is de belasting
verschuldigd door de mede-eigenaars van de relaisantenne, pyloon of mast.

Indien de bezitter niet kan worden aangeduid, wordt de eigenaar van het gebouw waarop de
antenne, pyloon of mast zich bevindt, beschouwd als subsidiair aansprakelijk voor de
belasting en persoonlijk verplicht deze te vereffenen op dezelfde wijze als de oorspronkelijke
belastingplichtige, behoudens beroep tegen deze, indien nodig.

Artikel 3 :
De aanslagvoet van de belasting is vastgesteld op 10.000,00 € per relaisantenne, pyloon en
mast van mobilofonie, zonder dat het belastbaar bedrag opsplitsbaar is.

Artikel 4 :
Het gemeentebestuur zendt een aangifteformulier naar de belastingplichtige, die dit behoorlijk
ingevuld, gedagtekend en ondertekend terugstuurt voor de vermelde vervaldatum.
De belastingplichtigen die geen aangifteformulier hebben ontvangen, zijn verplicht er één aan
te vragen.
De aangifte blijft geldig tot herroeping. In geval van wijziging van de aanslagbasis, zal binnen
de 10 dagen een nieuwe aangifte moeten worden ingediend.

Artikel 5 :
De belastingplichtige is verplicht om de eventuele controle van zijn verklaring te
vergemakkelijken, met name door alle documenten en inlichtingen te verschaffen die hem met
het oog hierop zouden gevraagd worden. Indien de aangifte niet binnen de voorziene
termijnen ingediend wordt of bij onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de
belastingplichtige zal de belasting ambtshalve ingekohierd worden op basis van de elementen
waarover het gemeentebestuur beschikt. De ambtshalve ingekohierde bedragen worden
verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan het verschuldigde of geschatte recht.

Artikel 6 :
De belasting zal ingevorderd worden door middel van een kohier. Het belastingskohier wordt
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De
invordering en de geschillen die hierop betrekking hebben, worden geregeld conform de
geldende wettelijke bepalingen betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen
inzake gemeentebelastingen.

Artikel 7 :
De belastingplichtige ontvangt zonder kosten een aanslagbiljet. De kennisgeving geschiedt op
straffe van verval binnen de zes maanden te rekenen vanaf de datum van de
uitvoerbaarverklaring van het kohier.

Artikel 8 :
De belasting wordt ingevorderd door de gemeenteontvanger volgens de geldende wettelijke
bepalingen betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen.

Artikel 9 :
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden volgend op de verzending van het
aanslagbiljet. Bij niet-betaling binnen deze termijn zullen ten bate van de gemeente
verwijlinteresten berekend worden volgens de geldende regels inzake inkomstenbelastingen
en dit ongeacht de vervolging en boeten voorzien door de wetten en reglementen.

Artikel 10 :
De belastingplichtige kan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
schepenen, dat als bestuursoverheid optreedt. Op straffe van nietigheid moet het
bezwaarschrift schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet gedagtekend en ondertekend worden door de bezwaarindiener of zijn
vertegenwoordiger, met vermelding van naam, hoedanigheid, adres of zetel van de
belastingplichtige ten laste van dewelke de belasting gevestigd werd, alsook het voorwerp van
het bezwaar en een uiteenzetting van de feiten en middelen. De bezwaren moeten – op straffe
van verval – ingediend worden binnen een termijn van drie maanden volgend op de datum
van de verzending van het aanslagbiljet.

