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Gemeente Ukkel 

Belasting op relaisantennes van gsm's of mobilofonie, van telecommunicatie, 
voor uitzending van signalen en informatie-uitwisseling via hertzgolven - 
vernieuwing met wijziging van de tekst 

 

Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 28 november 2013 

Gelet op artikel 170 van de Grondwet; 

Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet;  

Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- 

en gemeentebelastingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor het college van 

burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een gemeentebelasting; 

Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de 

gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

Aangezien het Grondwettelijk Hof in arrest 189/2011 van 15 december 2011 het volgende heeft 

beslist: "In de interpretatie volgens welke artikel 98, § 2, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de 

hervorming van sommige economische overheidsbedrijven de gemeenten verbiedt de economische 

activiteit van de telecomoperatoren die op het grondgebied van de gemeente verwezenlijkt wordt door 

de aanwezigheid van gsm-pylonen, -masten of -antennes die voor die activiteit worden aangewend, te 

belasten om budgettaire redenen of andere redenen, schendt die bepaling artikel 170, § 4, van de 

Grondwet."; 

Gelet op het arrest van het Hof van Cassatie van 30 maart 2012: "Het Grondwettelijk Hof heeft in het 

arrest nr. 189/2011 van 15 december 2011 beslist dat de noodzaak van een federaal wetgevend 

optreden dus enkel vaststaat ten aanzien van het gebruik van het openbaar domein en uitsluitend 

voor de installaties bedoeld in artikel 98, § 2. Voornoemde bepaling verbiedt derhalve de provincies 

niet om de economische activiteit van de telecomoperatoren die op het grondgebied van de provincie 

verwezenlijkt wordt door de aanwezigheid op publiek of privaat domein van gsm-masten, -pylonen of -

antennes die voor die activiteit worden aangewend, te belasten om budgettaire of andere redenen."; 

Gelet op het arrest van het Hof van Cassatie van 1 juni 2012: "Aucune disposition n’interdit aux 

communes de taxer, pour des motifs budgétaires ou autres, l’activité économique des opérateurs de 

télécommunication qui se matérialise sur le territoire de la commune par la présence sur le domaine 

public ou privé de pylônes, mâts ou antennes GSM affectés à cette activité."; 

Overwegende dat een aantal feitelijke elementen leiden tot een ongunstige evolutie van de 
gemeentelijke ontvangsten; dit is in het bijzonder het geval met het verlies van DEXIA-dividenten; 
Overwegende dat het belastingtarief op de antenne gerechtvaardigd wordt door de stijging van de 
lasten op de gemeentelijke financiën die hun oorsprong vinden in een onderfinanciering van de 
gemeentes door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het bijzonder van Ukkel; 
Overwegende dat de onderhavige belasting de doelstelling heeft om de gemeente toe te laten de 
nodige financiële middelen te verwerven voor de uitvoering van haar taken en haar beleid en om haar 
financieel evenwicht te behouden en, overwegende dat het met het oog op deze doelstelling 
rechtvaardig lijkt rekening te houden met de draagkracht van de belastingplichtigen, omwille van de 
legitieme bezorgdheid om een evenwichtige verdeling van de fiscale last te verzekeren; 
Overwegende dat antennes van diensten van openbaar nut, meer bepaald de hulpdiensten, de 
ordediensten en de civiele bescherming, en enkel voor deze doelstelling gebruikt vrijgesteld zouden 
moeten worden; 
Overwegende dat de bedoelde antennes elektromagnetische golven voortbrengen waarvan bepaalde 
gevolgen door elektromagnetische stralen een type van vervuiling zijn en het gepast is dat de 
eigenaars van deze antennes bijdragen aan het behoud van een proper en groen milieu om de 
negatieve of zo ervaren gevolgen voor de plaatselijke bevolking te verminderen; 
Overwegende dat er reeds andere belastingen worden geheven op de ondernemingen met 
maatschappelijke en/of administratieve zetel op het grondgebied van de gemeente Ukkel en het 
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gepast is de fiscale lasten van deze ondernemingen niet verder te verzwaren;  
Overwegende dat de operatoren die antennes uitbaten op het grondgebied van de gemeente Ukkel er 
bovendien niet hun maatschappelijke of administratieve zetel hebben en de gemeente uit deze 
vestigingen aldus geen enkele directe of indirecte compensatie krijgt; 
 

 

REGLEMENT 

Article 1 :  

Er wordt ten bate van de gemeente Ukkel vanaf 1 januari 2013 tot 31 december 2019 een jaarlijkse 

belasting geheven op relaisantennes van gsm's of mobilofonie, van telecommunicatie, voor uitzending 

van signalen en informatie-uitwisseling via hertzgolven, onderworpen aan een milieuvergunning. 

Article 2 :   

Antenne: elk vast zendsysteem ontworpen om een radiotelecommunicatiesignaal uit te 

zenden of te ontvangen via elektromagnetische golven voor elke technologie; 

Vermogen: het effectief vermogen van elke antenne, vermeld in de milieuvergunning en 

uitgedrukt in dBm; 

dBm: de vermogensverhouding in decibel (dB) tussen een referentiewaarde, uitgedrukt in 

watt (W) en één milliwatt (mW). 

Article 3 :   

De belasting hangt af van het vermogen van elke antenne en is als volgt vastgelegd: 

€ 51.5 per dBm voor elke antenne, bedoeld in artikel 1. 

Dit bedrag wordt op 1 januari van elk jaar verhoogd met 3%. 

Bedrag in € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 51,50 53,05 54,64 56,28 57,96 59,70 61,49 

De belasting is verschuldigd - op één januari van het aanslagjaar - voor een volledig kalenderjaar door 

de houder van een reëel recht op de antenne of, indien de houder van een reëel recht op de antenne 

niet vastgesteld kan worden, door de houder van een uitbatingsrecht van de antenne, ongeacht de 

installatieperiode en de werkingsduur van de antenne. 

De bepaling van de belastingplichtige gebeurt op basis van de gegevens die op de aangifte werden 

vermeld. 

Article 4 :  

Zijn van de belasting vrijgesteld: 

a) de personen (natuurlijke personen of rechtspersonen) die relaisantennes van gsm's of 

mobilofonie, van telecommunicatie, voor uitzending van signalen en informatie-uitwisseling via 

hertzgolven niet voor commerciële of lucratieve activiteiten gebruiken; 

b) de relaisantennes van gsm's of mobilofonie, van telecommunicatie, voor uitzending van 
signalen en informatie-uitwisseling via hertzgolven, uitgebaat voor doelstellingen van militaire 
aard of van openbare diensten; Wordt niet beschouwd als uitbating voor doelstellingen van 
openbare diensten: de antenne, uitgebaat door natuurlijke personen of rechtspersonen die 
een lucratieve doelstelling nastreven; 

c) het telecommunicatienetwerk ASTRID, opgericht in uitvoering van de wet van 8 juni 1998 
(Belgisch Staatsblad van 13 juni 1998) betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en 
veiligheidsdiensten. 

Article 5 :  

§1. Het gemeentebestuur stuurt jaarlijks een aangifteformulier naar de belastingplichtige die dit 

behoorlijk ingevuld en ondertekend moet terugsturen voor de vervaldag die op dit formulier 
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vermeld staat.  

§2. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen moet een formulier 

aanvragen bij het bestuur en dit behoorlijk ingevuld en ondertekend terugsturen voor de 

vervaldag die op dit formulier vermeld staat. 

§3. In geval van wijziging van de belastbare grond en voor elke nieuwe uitbating van antennes 

moet een nieuwe aangifte opgesteld worden bij het gemeentebestuur binnen de 15 dagen van 

deze wijziging. 

Article 6 :  

§1. Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 24 december 1996 wordt, bij gebrek aan een 

aangifte binnen de vastgelegde termijnen, in geval van een onjuiste, onvolledige of 

onnauwkeurige aangifte van de belastingplichtige, de belasting ambtshalve ingekohierd 

volgens de elementen waarover het gemeentebestuur kan beschikken. 

§2. Alvorens over te gaan tot de ambtshalve inkohiering zal het bestuur de belastingplichtige per 

aangetekend schrijven de redenen meedelen om tot deze procedure over te gaan, de 

elementen waarop de aanslag werd gebaseerd, de wijze van de vaststelling van deze 

elementen en het bedrag van de belasting. 

§3. De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de 

verzendingsdatum van de kennisgeving, om zijn opmerkingen schriftelijk te laten gelden. 

Indien de belastingplichtige binnen deze termijn geen enkele opmerking heeft geformuleerd, 

zal de belasting ambtshalve ingekohierd worden.  

§4. In geval van een geschil zal enkel rekening gehouden worden met de effectieve 

vermogenswaarde, vermeld in de milieuvergunning, voor elke antenne. 

§5. De inbreuken op het onderhavige reglement worden vastgesteld door de beëdigde 

ambtenaar(s) die hiervoor speciaal werd(en) aangesteld door het college van burgemeester 

en schepenen. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van 

het tegendeel. 

Article 7 :  

De belasting wordt via inkohiering ingevorderd. Het belastingkohier wordt opgemaakt en uitvoerbaar 

verklaard door het college van burgemeester en schepenen. 

De belasting moet binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet betaald worden. 

Article 8 :  

§1. De belastingplichtige kan een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en 

schepenen.  

§2. Om ontvankelijk te zijn moet het bezwaar schriftelijk gebeuren. Om ontvankelijk te zijn moet 

het bezwaar ingediend worden via de post of tegen een ontvangstbewijs overhandigd worden 

aan de gemeente binnen een termijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag die 

volgt op de verzendingsdatum van het aanslagbiljet. Het bezwaar moet bovendien behoorlijk 

gemotiveerd worden. 

§3. De indiening van een bezwaar houdt geen opschorting van de opeisbaarheid van de belasting 

in en ontslaat de belastingplichtige niet van de verplichting de belasting binnen de 

vastgestelde termijn te betalen. 

Article 9 : : 

Het onderhavige reglement trekt op 1 januari 2013 het reglement in dat werd goedgekeurd door de 

gemeenteraad in zitting van 25 oktober 2012 en door het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest op 26 februari 2013.  

 


