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M. dhr. MAYEUR, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; M. dhr. COURTOIS, Mme mevr. HARICHE,
Mme mevr. LEMESRE, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. CLOSE, M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. EL KTIBI, M. dhr.
COOMANS de BRACHENE, Mme mevr. PERSOONS, Echevins; Schepenen; M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr.
ABID, M. dhr. BOUKANTAR, M. dhr. NIMEGEERS, M. dhr. OBERWOITS, M. dhr. CEUX, Mme mevr. NAGY, M.
dhr. MAINGAIN, M. dhr. TEMIZ, M. dhr. FASSI-FIHRI, Mme mevr. RIES, Mme mevr. MEJBAR, M. dhr. SMET,
M. dhr. AMRANI, Mme mevr. JELLAB, M. dhr. AMAND, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. VAN den DRIESSCHE, M.
dhr. WEYTSMAN, M. dhr. ZIAN, Mme mevr. DERBAKI SBAÏ, M. dhr. EL HAMROUNI, M. dhr. WAUTERS, Mme
mevr. MOUSSAOUI, M. dhr. ERGEN, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. MAATI, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr.
ABBAD, M. dhr. FRANÇOIS, Mme mevr. PERAITA, Mme mevr. JACOBS, Mme mevr. FISZMAN, Conseillers
communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Belastingreglementen - Belasting op zuilen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend-
en informatieuitwisselingsinstallaties.- Dienstjaren 2016 tot 2017 inbegrepen.

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen;

Gelet op de financiële toestand van de Stad;

Gezien de noodzaak tijdens de dienstjaren 2016 tot 2017 inbegrepen het evenwicht te behouden tussen de ontvangsten
en de uitgaven van de Stad, en er tegelijkertijd een billijke inning van de fiscale rechten ten laste van de verschillende
categorieën belastingplichtigen die hun activiteiten op het grondgebied van de Stad uitoefenen wordt nagestreefd ;

Overwegende dat de gemeentelijke overheid haar bevoegdheid tot het heffen van belastingen ontleent aan artikel 170 §
4 van de Grondwet: dat het haar toekomt in het kader van haar fiscale autonomie om de bases en de grondslag te
bepalen van de belastingen, waarvan zij de noodzakelijkheid bepaalt in functie van de behoeften waarin zij meent te
moeten voorzien, onder de enige beperking opgelegd door de Grondwet, te weten de bevoegdheid van de wetgever om
de gemeenten te verbieden bepaalde belastingen te heffen ; dat onder voorbehoud van de uitzonderingen bepaald door
de wet, de gemeentelijke overheid onder het toezicht van de voogdijoverheid de basis kiest van de belastingen die ze
heft ;

Overwegende dat zowel de bepaling van de belastbare materie alsook deze van de belastingplichtigen behoort tot de
fiscale autonomie toegekend aan de gemeentelijke overheid; dat zij in deze materie beschikt over een discretionaire
bevoegdheid, die zij uitoefent, rekening houdend met haar specifieke financiële behoeften ;

Overwegende dat het een gemeente, binnen het kader van haar fiscale bevoegdheden, vrij staat om een belastbare
materie te kiezen die slechts bij bepaalde belastingplichtigen aangetroffen wordt, daar ze immers niet al hetgeen belast
kan worden, moet belasten, en dit ook niet zou kunnen; dat de uitoefening van de fiscale bevoegdheid door een
gemeente beoogt haar toe te laten haar begroting in evenwicht te houden, en zelfs een zeker overschot te boeken; dat het
dus niet gegrond is om over te gaan tot algemene taxatie ;

Overwegende dat de Gemeenteraad het nuttig heeft geoordeeld de door dit reglement beoogde zuilen, masten, antennes
en andere telecommunicatie, zend-en informatieuitwisselings te belasten teneinde zich aanvullende inkomsten te
verschaffen ter financiering van de uitgaven van algemeen nut waaraan de gemeente het hoofd dient te bieden en de
fiscale last op billijke wijze te spreiden, gegeven het feit dat andere belastingreglementen andere categorieën
belastingplichtigen treffen ;

Overwegende dat zuilen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend- en informatieuitwisselingsinstallaties
een infrastructuur uitmaken waarmee een economische activiteit wordt uitgeoefend die inkomsten voortbrengt, welke
redelijkerwijze toelaten, dat de natuurlijke personen of rechtspersonen, actief in de sector van de telecommunicatie-,
zend- en informatieuitwisselingsinstallaties, beschikken over bijdragemogelijkheden die hun toelaten om de
belastingen, die hen ten laste worden gelegd, te betalen ;
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Overwegende dat de zuilen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend- en informatieuitwisselinginstallaties
die met militaire of openbare doeleinden uitgebaat worden van een vrijstelling kunnen genieten gelet op hun
doelstelling van algemeen belang en op het feit dat zij geen winstoogmerk nastreven ;

Overwegende dat de telecommunicatie-infrastructuur van het netwerk A.S.T.R.I.D. mag vrijgesteld worden aangezien
deze hoofdzakelijk uitgebaat wordt voor diensten van openbaar nut ;

Overwegende dat het hoofd- of exclusief doel met hetwelk de infrastructuren van telecommunicatie-, zend- en
informatieuitwisselingsinstallaties, gebruikt worden, toelaat op objectieve en redelijk verantwoorde wijze de belaste van
de onbelaste infrastructuren te onderscheiden ;

BESLUIT:

I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTING
-------------------------------------------------------------------

Artikel één- Er wordt voor het dienstjaren 2016 tot 2017 inbegrepen een belasting gevestigd op de zuilen, masten,
antennes en andere telecommunicatie-, zend- en informatieuitwisselingsinstallaties gevestigd op het grondgebied van de
Stad.

Artikel 2.-. De belasting is verschuldigd, per geheel kalenderjaar, per aanslagplaats, ongeacht de datum van plaatsing
van de zuil, mast, antenne of andere telecommunicatie-, zend- en informatieuitwisselingsinstallatie en ongeacht de
werkingsduur van de installatie.

II. BELASTINGPLICHTIGE
--------------------------------------------
Artikel 3.-. De belasting is verschuldigd :
- door de eigenaar van de zuil, mast, antenne, telecommunicatie-, zend- en informatieuitwisselingsinstallatie of door de
houder van de zakelijke rechten op dergelijke installaties ;
- wanneer voor dergelijke installaties een stedenbouwkundige vergunning vereist is, door de houder van de
stedenbouwkundige vergunning ;
- wanneer voor dergelijke installaties een milieuvergunning of een voorafgaande aangifte vereist zijn, en geen
stedenbouwkundige vergunning vereist is, door de begunstigde van de bouwvergunning of de voorafgaande aangifte.

Artikel 4.-. Indien de plaatsing van de zuil, mast, antenne of andere telecommunicatie-, zend- en
informatieuitwisselingsinstallatie uitgevoerd werd zonder vergunning of zonder voorafgaande aangifte, is de belasting
verschuldigd door de persoon die door het feit van de installatie onderworpen wordt aan het bekomen van deze
vergunning of aan het indienen van een voorafgaande aangifte.

III. AANSLAGVOET
---------------------------------------
Artikel 5.-. Het bedrag van de jaarlijkse belasting bedraagt 3.720,00 Eur per zuil, mast, antenne of andere
telecommunicatie-, zend- en informatieuitwisselingsinstallatie.

IV. VRIJSTELLINGEN
------------------------------------------
Artikel 6.-. Zijn van de belasting vrijgesteld:
a) De zuilen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend- en informatieuitwisselingsinstallaties die met
militaire of openbare doeleinden uitgebaat worden. De zuilen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend- en
informatieuitwisselingsinstallaties die door natuurlijke of rechtspersonen voornamelijk met winstdoeleinden uitgebaat
worden kunnen niet beschouwd worden als een uitbating van openbaar nut.
b) De telecomunicatieinfrastructuur van het netwerk A.S.T.R.I.D.

V. AANGIFTE
------------------------------

Artikel 7.-. De Administratie verstuurt een aangifteformulier naar de belastingplichtige en dient door hem, behoorlijk
ingevuld en ondertekend, terugbezorgd te worden vóór de uiterste datum bepaald door de gemeentelijke overheid.

Artikel 8.-. De belastingplichtige die geen aangifteformulier zou gekregen hebben, dient de nodige gegevens vóór 31
december van het belastingjaar aan de Administratie te melden.

Artikel 9.- De aangifte blijft geldig tot herroeping.
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Artikel 10.-. Bij gebrek aan of bij ontoereikende aangifte wordt de belastingplichtige van ambtswege belast volgens de
elementen waarover de Administratie beschikt. Bij het inkohieren van ambtswege worden de aanslagen verhoogd met
een bedrag dat gelijk is aan het verschuldigd of het als dusdanig geraamd recht.

VI. INVORDERING EN GESCHILLEN
----------------------------------------------------------
Artikel 11.-. Onderhavige belasting en haar eventuele vermeerdering zal via een kohier ingevorderd worden.

Artikel 12.-. De invordering en de geschillen met betrekking tot onderhavige belasting geschieden overeenkomstig de
beschikkingen van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen.

VII. AANVANG VAN DE TOEPASSING
----------------------------------------------------------
Artikel 13.- Huidig reglement annuleert en vervangt op 1 januari 2016 het reglement van de belasting op zuilen, masten,
antennes en andere telecommunicatie-, zend-en informatieuitwisselingsinstallaties goedgekeurd in zitting van de
Gemeenteraad van 1 december 2014.

Aldus beraadslaagd in zitting van 07/12/2015

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre-Président,
De Burgemeester-Voorzitter,
Yvan Mayeur (s)

Bijlagen:
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