PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in zitting van 07 oktober 2019.
Aanwezig: S. Van Damme, voorzitter, B. Degrieck, burgemeester, W. Janssens, C. Verbrugge, S.
Buyens, N. Luyssen, M. Vandermeeren, schepenen, E. Vanhee, J. Blieck, P. George, A. Woestijn, C.
Delrive, A. Vanheste, A. Debaeke, B. Dequeecker, M. Hauspie, D. Butstraen, G. Vandevelde, D. Nevens,
T. Wouters, gemeenteraadsleden, W. Morel, vr. de wnd. algemeen directeur (afw.)
Belasting op masten en pylonen. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 artikel 170, §4 van de Grondwet;
 artikel 40, §3 en 41,14° van het Decreet Lokaal Bestuur;
 het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 Het invoeren van een belasting op lasten en pylonen moet bijdragen tot de financiering van de
algemene dienstverlening van de gemeente. De gemeente streeft er immers naar de belastingdruk
zoveel mogelijk te spreiden tussen diverse potentiële fiscale doelgroepen.
 Masten en pylonen op het grondgebied van de gemeente zijn een storend element in het landschap.
Dergelijke constructies zorgen, voornamelijk door hun hoogte, voor een visuele vervuiling.
De Panne moet er als kustgemeente alles aan doen om haar aantrekkingskracht als toeristische
bestemming te vrijwaren en zich te profileren als attractieve woonomgeving. Het is dan ook
verantwoord de aanwezigheid van masten en pylonen te ontmoedigen.
 Ondanks hun landschapsverstorend karakter hebben masten en pylonen, die dienen voor het
opwekken van groene stroom, een aanzienlijk maatschappelijk belang. De productie van groene
stroom door met name windmolens is immers milieuvriendelijk. In dergelijk geval is een vrijstelling van
de belasting dan ook billijk.
 Masten en pylonen worden in hoofdzaak door particulieren geplaatst als zendmasten voor recreatief
radioverkeer. De hoogte ervan is veelal lager dan gelijkaardige constructies voor commercieel of
professioneel gebruik. Wat ertoe leidt dat ze voor het grotendeel niet onder het toepassingsgebied
van deze heffing vallen. Precies ook omwille van het maatschappelijk recreatief aspect is een
vrijstelling verantwoord.
 Voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten die primaire overheidstaken uitoefenen is
communicatie en bereikbaarheid essentieel. Hiervoor zijn masten en pylonen een onmisbare schakel.
Omwille van hun maatschappelijk belang is een vrijstelling verantwoord.
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
- de omzendbrief betreffende de gemeentefiscaliteit – KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding d.d.15 februari
2019
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLIST
Art.1:

Art.2:

Art.3:
Art.4:
Art.5:

met algemeenheid van stemmen

Er wordt voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 een gemeentebelasting gevestigd op de
masten en pylonen met een hoogte van minimaal 15 meter boven het maaiveld die zich op 1
januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente bevinden.
Voor de toepassing van dit reglement moet er worden verstaan onder:
- mast: een verticale structuur die op een dak of een ander bestaande constructie is geplaatst
en waarbij de hoogte van constructie en mast samen minstens 15 meter bedraagt;
- pyloon: een individuele verticale structuur opgericht op het niveau van het maaiveld en met
een hoogte van minstens 15 meter boven het maaiveld.
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast of de pyloon.
De belasting bedraagt 2.500 euro per mast of pyloon.
Zijn van de belasting vrijgesteld:
- constructies voor de productie van windenergie of andere vormen van groene stroom;

- constructies voor louter recreatief gebruik;
- constructies voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten die primaire
overheidstaken uitoefenen.
Art.6: Elke belastingplichtige moet jaarlijks ten laatste op 31 maart van het aanslagjaar een aangifte
indienen bij het gemeentebestuur op een door het gemeentebestuur voorgeschreven
aangifteformulier. Als aangiftedatum geldt de postdatum of de datum vermeld op het
ontvangstbewijs. Valt de uiterste indieningsdatum op een zaterdag of een zondag of een
wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.
Een belastingplichtige die niet spontaan een aangifteformulier gekregen heeft, kan dit op
eenvoudig verzoek bekomen.
Art.7: Bij gebrek aan aangifte op de gestelde datum, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte, kan de belasting ambtshalve worden ingekohierd conform de
procedure voorzien in artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008.
Art.8: De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Art.9: De belasting moet worden betaald binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Art.10: De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden ondertekend en 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 of vanaf de
kennisgeving van de aanslag.
Art.11: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zoals later
gewijzigd, 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 moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist,
strafbepalingen) 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 zijn met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Art.12: 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.
Art.13: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de financieel directeur
- de dienst Belastingen
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