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Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Ruth Vandenberghe, burgemeester; de heer Wout Maddens, schepen; de heer Axel Ronse,
schepen; de heer Wouter Allijns, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; mevrouw Kelly
Detavernier, schepen; mevrouw Stephanie Demeyer, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen;
mevrouw Moniek Gheysens, raadslid; mevrouw Cathy Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens,
raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore
Vanhoenacker, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid;
mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Philippe Avijn, raadslid; de heer David Wemel, raadslid;
mevrouw Tiene Castelein, plaatsvervangend voorzitter; de heer Wouter Vermeersch, raadslid;
mevrouw Veronique Decaluwe, raadslid; de heer Nicolas Beugnies, raadslid; de heer Niels Lybeer,
raadslid; mevrouw Lien Claassen, raadslid; mevrouw Nawal Maghroud, raadslid; mevrouw Tine Soens,
raadslid; de heer Maxim Veys, raadslid; de heer Philippe Dejaegher, raadslid; de heer Jacques
Demeersseman, raadslid; mevrouw Carmen Ryheul, raadslid; mevrouw Mia Cattebeke, raadslid; de
heer Benjamin Vandorpe, raadslid; de heer Dieter D’Alwein, raadslid; mevrouw Christiane
Vannieuwenhuyze, raadslid

Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Petra Verhenne, waarnemend algemeen directeur

Afwezig:
de heer Mattias Vandemaele, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Helga Kints, voorzitter; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Vincent Van Quickenborne,
raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Jan Deweer, raadslid; ; mevrouw Nathalie
Desmet, algemeen directeur
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Belasting op masten en pylonen (20222025) - Vaststellen belastingreglement

Beschrijving
Aanleiding en context
De aanwezigheid van masten en pylonen op het grondgebied van de stad Kortrijk wordt als
landschapverstorend ervaren en betekent een ernstige vorm van de visuele vervuiling wegens het
doorbreken van de vrije open ruimte.
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen vast te stellen, op te heffen of
te wijzigen.
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Argumentatie
Deze belasting wordt ingevoerd omdat het aangewezen is om masten en pylonen op het grondgebied
van de stad Kortrijk te beperken, ter vrijwaring van de aantrekkingskracht van de stad als
woonomgeving en toeristische bestemming en wegens de visuele vervuiling, de landschapsverstoring
en het doorbreken van de vrije open ruimte.
In overeenstemming met de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit, wordt een vrijstelling voorzien voor constructies voor het produceren van groene
stroom (onder meer windmolens).
Het landschapverstorend karakter van masten en pylonen, dienstig voor openbare hulpverlenings- en
veiligheidsdiensten die primaire overheidstaken uitoefenen, wordt voldoende gecompenseerd door het
maatschappelijk belang, zodat hiervoor vrijstelling kan worden verleend. Er wordt eveneens vrijstelling
verleend voor masten en pylonen, dienstig voor verlichten van terreinen en open ruimtes in het kader
van veiligheid en bewaking. De landschapsverstoring wordt hier voldoende gecompenseerd ten
behoeve van het algemeen belang.
Het is verantwoord om vrijstelling te voorzien voor constructies louter voor recreatief gebruik, gezien
het niet-bedrijfsmatig oogmerk en karakter van de constructie, waarbij hobby en amateur met
betrekking tot het gebruik van de mast of pyloon centraal staan, en de constructie niet voor lucratieve
doeleinden is bestemd. Deze constructies voor recreatief gebruik zijn duidelijk te onderscheiden van
de constructies van andere commerciële ondernemingen, gezien de afwezigheid van een bedrijfsmatig
aspect, waardoor de bijdragecapaciteit voor eigenaren van constructies bestemd voor hobby en
amateur niet vergelijkbaar is met de andere commerciële ondernemingen die wel onder het
toepassingsgebied van het belastingreglement vallen;
De stad heft deze belasting in het kader van de financiële toestand van de gemeente.
Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet
- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen en wijzigingen
- Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming in openbare zitting, waaraan 35 raadsleden deelnemen en
waarvan de uitslag luidt als volgt:
•

22 ja-stemmen: M. Ahouna, W. Allijns, N. Beugnies, K. Byttebier, T. Castelein, L. Claassen, V.
Decaluwe, S. Demeyer, D. D'Alwein, M. Gheysens, N. Lybeer, W. Maddens, R. Vandenberghe,
P. De Coene, B. Herrewyn, N. Maghroud, T. Soens, M. Veys, P. Dejaegher, K. Detavernier, L.
Maddens, A. Ronse;

•

10 nee-stemmen: C. Ryheul, C. Vannieuwenhuyze, W. Vermeersch, J. Demeersseman, M.
Cattebeke, C. Leleu, R. Deseyn, P. Soens, H. Vanhoenacker, B. Vandorpe;

•

3 onthoudingen: P. Avijn, C. Matthieu, D. Wemel.
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De Gemeenteraad beslist:
Punt 1
Het belastingreglement op masten en pylonen als volgt vast te stellen:
Artikel 1:
Voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op allerhande
masten en pylon geplaatst op het grondgebied van de stad Kortrijk, in open lucht en zichtbaar vanaf
de openbare weg.
Artikel 2:
In dit reglement wordt verstaan onder:
1. Mast: een vaststaande verticale structuur die geplaatst wordt op een dak of op een andere
bestaande constructie en waarbij de hoogte van het dak of de constructie en de mast samen minstens
15 meter bedraagt.
2. 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.
3. Gebouwen vallen niet onder het toepassingsgebied artikel 2,1. en 2, 2. van dit reglement.
Artikel 3:
De belasting wordt vastgesteld op 2.750,00 EUR per mast of pyloon/jaar.
De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd. Er wordt geen vermindering of
terugbetaling van de belasting toegestaan als de mast of pyloon in de loop van het jaar wordt
weggenomen.
Artikel 4:
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast of de pyloon op 1 januari van het
aanslagjaar.
Indien de mast of pyloon eigendom is van meerdere eigenaars, zijn deze hoofdelijk gehouden tot
betaling van de belasting.
Artikel 5:
Worden vrijgesteld van deze belasting:
- Masten en pylonen die dienen voor de productie van windenergie of andere vormen van groene
stroom.
- Masten en pylonen voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten die primaire overheidstaken
uitoefenen.
- Masten en pylonen die dienen voor het verlichten van terreinen en open ruimtes ten behoeve van de
veiligheid en bewaking
- Masten en pylonen voor louter recreatief gebruik
Artikel 6:
De belastingplichtige ontvangt van het stadsbestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk
ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden
teruggestuurd.
De belastingplichtigen die geen aangifteformulier hebben ontvangen zijn niettemin verplicht om
uiterlijk op 1 juli van het aanslagjaar de nodige gegevens aan het stadsbestuur te bezorgen om de
aanslag te kunnen vaststellen.

Artikel 7:
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§ 1. Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 6 vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover
het stadsbestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
§ 2. 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 de elementen en het bedrag van de belasting.
§ 3. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen vanaf de derde werkdag volgend
op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
§ 4. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 25%. Het bedrag van deze verhoging
wordt ook ingekohierd.
Artikel 8:
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en
wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 9:
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 10:
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 11:
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en
schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De
indiening kan enkel gebeuren door verzending. 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
de verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven,
binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.
Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
Wnd. Algemeen directeur

Wnd. voorzitter

(get.) Petra Verhenne

(get.) Tiene Castelein

Voor eensluidend afschrift:
Afgeleverd te Kortrijk,
De Gemachtigde Ambtenaar,
Art. 126 NGW
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