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INKOMSTEN GSM-MASTEN NIET LANGER BELASTBAAR  

De inkomsten die kerkfabrieken, gemeenten, OCMW's, en anderen halen uit 
het ter beschikking stellen van een kerk(toren) of ander gebouw of grond 

om er een gsm-mast op te plaatsen, zijn vanaf 2014 niet langer belastbaar.  

Dat blijkt uit een arrest van het Grondwettelijk Hof van 19 juni. 

In onze NIEUWSBRIEF TIJDELIJKE 5 (2013) en 6 (2014) verschenen de be-

richten in verband met deze belasting en de te vervullen administratieve 

formaliteiten. Deze berichten vervallen dus.  

De belastingdiensten beschouwden de inkomsten van het ter beschikking 

stellen voor gsm-operatoren  soms als een onroerend inkomen (dat onbelast 

bleef omdat het ter beschikking gestelde gedeelte geen eigen kadastraal in-
komen had) of als een roerend inkomen. De wet van 13 december 2012 

hakte definitief de knoop door: het werden roerende inkomsten die voor 

openbare besturen in 2012 tegen 15% en vanaf 2013 tegen 25% zouden 

worden belast. 

Het Vlaamse gewest trok hiertegen naar het Grondwettelijk Hof. Het was 

zelf benadeeld als (nieuwe) belastingplichtige, maar wees vooral op het feit 

dat de gewesten bevoegd zijn voor de onroerende voorheffing. Daaraan iets 
veranderen kan alleen met een bijzondere wet, en dat is niet gebeurd. Het 

Gewest kreeg over de hele lijn gelijk. 

Dit is belangrijk voor de kerkfabrieken zijn nu een hun budget 2015 en bud-

getwijzigingen 2014 aan het doorvoeren en doorsturen zijn. Vanaf 2014 
moet niet langer 25% roerende voorheffing betaald worden. De vernietiging 

door het arrest van 19 juni 2014 van het Grondwettelijk Hof is evenwel zon-

der terugwerkende kracht. Dit betekent dat de kwalificatie als divers inko-

men voor de inkomsten voor de jaren 2012 en 2013  behouden blijft. 

Reacties op, vragen over of bedenkingen bij de info in de nieuwsbrief? 
Contacteer ons op volgend e-mailadres: 
nieuwsbrieftijdelijke@vlbm.be 
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