
 

Reglement  
Belastingen op masten en pylonen 2020 tot en met 2025 
 
Feiten en context 
• De aanwezigheid van masten, pylonen en andere draagconstructies op het grondgebied van de 

gemeente betekenen een ernstige vorm van visuele vervuiling wegens het doorbreken van de 
vrije open ruimte en zij brengen hinder mee voor de plaatselijke gemeenschap. Het is derhalve 
rechtmatig om een compensatie voor de plaatselijke gemeenschap te voorzien.  

• Daarenboven heeft de aanwezigheid van masten, pylonen en andere draagconstructies op het 
grondgebied van de gemeente een substantiële invloed op de aantrekkingskracht van de 
gemeente Schilde als woonomgeving.  

• Een belasting op masten, pylonen en andere draagconstructies kan een stimulans zijn om deze te 
beperken, wat noodzakelijk is voor de vrijwaring van de goede ruimtelijke ordening en de 
landschappelijke kwaliteit van de gemeente Schilde.  

• De bedragen zijn redelijk en, gelet op de financiële behoeften van de gemeente Schilde, zeker 
verantwoord.  

• Het verwerven van inkomsten via belastingen is noodzakelijk om de algemene uitgaven van de 
gemeente Schilde te financieren.  

 
Juridische gronden 
• Artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet;  
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en meer specifiek de artikelen 2, 40, 41, 252, 286 

t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335;  
• Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;  
• Omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;  
 
Besluit 
Artikel 1 
Voor een termijn ingaande op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een belasting 
geheven op allerhande masten en pylonen en andere draagconstructies geplaatst in open lucht die 
zich op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente bevinden.  
 
Artikel 2 
Voor de toepassing van dit reglement moet worden verstaan onder:  

• ‘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 15 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 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 hoofdzakelijk dient als 
draagstructuur voor lichtinstallaties, geluidsinstallaties, het transport van energie-en radio-
installaties.  

 



 

Artikel 3 
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast, pyloon of andere draagconstructie op 
1 januari van het aanslagjaar. 
Overheidsdiensten worden vrijgesteld van deze belasting. 
 
Artikel 4 
De belasting wordt vastgesteld op 5.000 euro per jaar per mast, pyloon of andere draagconstructie.  
 
Artikel 5 
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 6 
De belastingplichtige moet, ten laatste op 31 maart van het aanslagjaar, aangifte doen van het aantal 
belastbare masten en pylonen en/of andere constructies op het grondgebied van de gemeente op 
het door de gemeente voorgeschreven formulier. De belastingplichtige die geen aangifteformulier 
heeft ontvangen, moet er zelf om verzoeken.  
 
Artikel 7 
§1. Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 5 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, 
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve 
worden ingekohierd conform de procedure voorzien in artikel 7 van het Decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen.  
§2. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50%.  
Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig met de ambtshalve belasting ingekohierd.  
 
Artikel 8 
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.)  
De voorgaande drie artikelen kunnen weggelaten worden indien de gemeente geen 
aangifteverplichting wenst te voorzien.  
 
Artikel 9 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden 
binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.  
 
Artikel 10 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk 
worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren 
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.  
 
Artikel 11 
Het reglement zal worden bekendgemaakt op de webtoepassing van de gemeente, met vermelding 
van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing 
bekendgemaakt werd.  
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van deze bekendmaking. 
 
Gemeenteraadsbeslissing 16 december 2019 

*  *  * 



 

Aangifteformulier belasting op masten, pylonen of draagconstructies   

Print dit formulier af en dien het ten laatste in op 31 maart 2020. Bezorg het per mail aan  

info@schilde.be, per post aan Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde of geef het formulier af 

aan de balie van het gemeentehuis. Per mast, pyloon of draagconstructie dient u een 

formulier in. 

Gegevens onderneming/eigenaar van de constructie 

Velden met * zijn verplicht. 

Naam: *  

Straat: *  

Huisnummer: *  

Busnummer: *   

Postcode: *   

Gemeente: *  

Ondernemings- of 
rijksregisternummer *  

Tel./gsm: *  

E-mail: *   

 
Gegevens mast, pyloon of draagconstructie    

Op welke locatie bevindt zich de mast, pyloon of draagconstructie? Voeg eventueel een plan toe aan 

uw mail of post.  

 

 

Hoogte: minimaal 15 meter boven het maaiveld? * 

□ Ja  

□ Nee  

U verklaart met dit formulier eigenaar te zijn van de vermelde mast, pyloon of draagconstructie die 

zich op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van Schilde bevindt. 

Handtekening  

 

mailto:info@schilde.be

