
Provincie OOST-VLAANDEREN
Gemeente Zelzate

BELASTING OP DRAGENDE VERTICALE CONSTRUCTIES EN MASTEN

GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN 1 JUNI 2015

Artikel 1: - Voor de periode aanvangnemend op 1 januari 2016 en eindigend op
31 december 2019 wordt een jaarlijkse belasting op dragende verticale
constructies of masten geheven.

Deze belasting is verschuldigd op de verticale constructie of mast die op
1 januari van het belastingjaar opgericht is.

De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd. Er wordt geen
vermindering of terugbetaling van de belasting toegestaan als de verticale
constructie of mast in de loop van het jaar wordt weggenomen.

Artikel 2: - De belasting is verschuldigd door de eigenaar van een dragende
verticale constructie of mast, met een hoogte van minimaal 10 meter, die zich
op het grondgebied van de gemeente bevindt.

Een verticale constructie is een mast of pyloon die zich in openlucht op het
grondgebied van de gemeente bevindt en zichtbaar zijn vanop de openbare weg.

Een mast is een verticale structuur, ongeacht de hoogte, die geplaatst wordt
op een dak of een ander bestaande constructie, met een gezamenlijke hoogte
van minstens 10 meter.

Er wordt een vrijstelling verleend voor constructies die dienen voor:
- Productie van windenergie of andere groene stroom
- Telecommunicatie infrastructuur van A.S.T.R.I.D nv: de operator van het

nationale netwerk voor radiocommunicatie, paging en meldkamers bestemd
voor de hulp- en veiligheidsdiensten in België

- Netwerken van militaire aard
- Gebouwen
- Draagstructuur voor lichtinstallaties

Artikel 3: - De belasting bedraagt:
- 1500 euro per jaar per verticale constructie of mast voor eigenaars met

commerciële doeleinden
- 500 euro per jaar per verticale constructie of mast voor eigenaars zonder

commerciële doeleinden.

Artikel 4: - De telling van de belastbare elementen wordt gedaan door de
beambten van het gemeentebestuur. Deze ontvangen van de belanghebbende een
aangifteformulier conform het model dat door het gemeentebestuur wordt
voorgeschreven. Het formulier dient binnen de gestelde datum, vermeld op het
formulier, aan het gemeentebestuur bezorgd worden.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden
uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor
de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

Artikel 5: - De belanghebbende belastingplichtige is gehouden elke wijziging
in het aantal dragende verticale constructies of masten waarvan hij eigenaar
is ondergaan tijdens het belastingjaar van onderhavig reglement, op eigen
initiatief aan het gemeentebestuur bekend te maken binnen de maand na de
wijziging.

Artikel 6: - Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of
onnauwkeurige aangifte binnen de gestelde termijnen, wordt de



belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het
gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.

De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing belaste
ambtenaren bezitten de onderzoek, controle- en vaststellingsbevoegdheden,
vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.  Deze ambtenaar kan op het terrein gaan, data vragen,
informatie bij andere instanties of overheden opvragen om gegevens te
verzamelen die kunnen leiden tot de ambtshalve vaststelling van de belasting.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting,
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 dertig dagen volgend op de
datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan
de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.

Artikel 7: - De belastingschuldige 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 vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van
het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de
kennisgeving van de aanslag.

Artikel 8: - De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester
en Schepenen.

Artikel 9: - De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na het
verzenden van de aanslag.

Artikel 10: - Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.



Provincie OOST-VLAANDEREN
Gemeente Zelzate

AANGIFTE BELASTING OP DRAGENDE VERTICALE
CONSTRUCTIES OF MASTEN

Aanslagjaar ......................................... (in te vullen)

Ondergetekende Naam en Adres: .......................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

Ondernemingsnummer / rijksregisternummer: ..........................

Emailadres: ........................................................

Telefoonnummer: .....................................................

Verklaart op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar te zijn van de hierna
vermelde dragende verticale constructies of masten die zich op 1 januari van
het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente bevinden.

Situering dragende
verticale constructies
of masten

Hoogte Aantal Waarvoor wordt deze
verticale constructie /
mast gebruikt?

Bij meerdere constructies of masten, gelieve een lijst bij te voegen.

De aangifte is verplicht in te dienen.

Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige
aangifte binnen de gestelde termijnen, wordt de belasting verhoogd met een
bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging
wordt ingekohierd.

Datum ...............................................................
Naam en handtekening ................................................


