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Gemeenteraad

Besluit Zitting van 21 december 2020

7 Belastingreglement op masten en pylonen 

GOEDKEURING

Aanwezig:
de heer Sander Hoogstijns, Voorzitter; de heer Luc Wouters, Burgemeester; mevrouw Rita Moors, 
Eerste schepen; de heer Wim Vangeel, Tweede schepen; de heer Dirk Snyers, Derde schepen; 
mevrouw Romi Soors, Vierde schepen; mevrouw Heidi Lamotte, Vijfde schepen en voorzitter BCSD; 
mevrouw Betty Luyten, Raadslid; mevrouw Veerle Beckers, Raadslid; mevrouw Veerle Verboven, 
raadslid; de heer Stefan Coenen, Raadslid; de heer Lars Van Rode, Raadslid; mevrouw An Goijens, 
Raadslid; de heer Mario Vrancken, Raadslid; de heer Johnny Ceyssens, Raadslid; de heer Koen 
Claes, Raadslid; de heer Jeffrey Mardulier, Raadslid; mevrouw Birgitt Carlier, Raadslid; mevrouw Noa 
Vandevenne, Raadslid; de heer Axel Geerts, Raadslid; mevrouw Hanne Janssen, Raadslid; de heer 
Gunter Van Oost, Raadslid; mevrouw Chelsea Nshuti; mevrouw Nadine Dethier, Algemeen Directeur

Stemming
Goedgekeurd bij  stemming door De Gemeenteraad met:
- 19 stem(men) voor: Veerle Beckers; Birgitt Carlier; Koen Claes; Axel Geerts; Sander Hoogstijns; 
Heidi Lamotte; Betty Luyten; Jeffrey Mardulier; Rita Moors; Chelsea Nshuti; Dirk Snyers; Romi Soors; 
Gunter Van Oost; Lars Van Rode; Noa Vandevenne; Wim Vangeel; Veerle Verboven; Mario Vrancken; 
Luc Wouters
- 2 stem(men) tegen: Stefan Coenen; An Goijens
- 2 onthouding(en): Johnny Ceyssens; Hanne Janssen

Juridische motivering
Grondwet, artikelen 41, 162 en 170&4.

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen.

Decreet over het lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Bestuursdecreet van 7 december 2018 inzake openbaarheid van bestuur.

Feitelijke motivering
De aanwezigheid van masten en pylonen op het grondgebied van de gemeente. 

De verstoring en visuele vervuiling hierdoor van het open landschap. 

Verticale constructies met een hoogte van 20 meter boven het maaiveld die als hinderlijk worden 
beschouwd voor inwoners en bezoekers. 
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De impact hiervan op de aantrekkingskracht van de gemeente als woonomgeving en als toeristische 
bestemming. 

Het belang van een goede ruimtelijke ordening met leefbare en aangename woongebieden en 
beschikbare vrije open ruimte.

De vestiging van een belasting enerzijds als compensatie voor de visuele vervuiling en anderzijds als 
stimulans de visuele hinder te beperken.

De vrijstellingen die noodzakelijk en verantwoord zijn ingevolge:

 de uitoefening van primaire overheidstaken door openbare hulpverlenings- en 
veiligheidsdiensten 

 het stimuleren van de productie van groene energie 
 het bevorderen van het verenigingsleven en versterken van de sociale cohesie 
 het aanmoedigen van alle vormen van recreatie

en aansluiten bij de noden en het beleid van de gemeente. 

De financiele toestand van de gemeente.
Financiële informatie
AC000243 - A10.6.1 Het bewaken van een gezonde algemene financiering voor het ééngemaakt 
lokaal bestuur - FIN - MJP001595 -Belasting op masten en Pylonen / fiscale aangelegenheden - € 144 
000,00 - 2020/7360900/0/0020

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het bijgevoegd belastingreglement op masten en pylonen goed voor de 
periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

Artikel 2
Het reglement wordt bekendgemaakt op de webtoepassing van de gemeente Lummen binnen de tien 
dagen na goedkeuring. De toezichthoudende overheid wordt gelijktijdig op de hoogte gebracht van 
deze bekendmaking.

Bijlagen
1. Reglement belasting op masten en pylonen.pdf
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Namens De Gemeenteraad

#$ondertekening1$#

Algemeen directeur
Nadine Dethier 

#$stempel$#

#$ondertekening2$#

Voorzitter
Sander Hoogstijns 
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