RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE

Advies over
de gemeentebelastingen en het Arrest van het Grondwettelijk Hof
Brussel, 4 juli 2012.

Het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie (RCT) heeft kennis genomen van de studie “Lokale
belastingen op pylonen en antennes van mobiele operatoren – een analyse van de impact en mogelijke
gevolgen” van het GSM Operators' Forum, beschikbaar op het internetadres http://ht.ly/bNUcv, en
daaromtrent het hieronder opgenomen advies met unanimiteit van stemmen op zijn plenaire zitting van 4
juli 2012 aangenomen.

Het RCT is bezorgd over het arrest van het Grondwettelijk Hof van 15 december 2011 waaruit voort lijkt te
vloeien dat de gemeenten de netwerkelementen van de mobiele operatoren, weze dit nu de gsmantennes, de gsm-masten, de masten of pylonen die deze antennes ondersteunen, mogen belasten. Een
vertraging van de investeringen, zelfs een stopzetting daarvan in dunbevolkte gebieden, zou zich
onmiddellijk kunnen laten voelen en de economische aantrekkingskracht van België zou daaronder kunnen
lijden. België riskeert de Europese doelstellingen minder snel te bereiken zoals de Digitale Agenda, die mikt
op een vooruitstrevende ICT-sector, alsook op telecommunicatiediensten van hoge kwaliteit, met voorop
een zeer snel mobiel internet.

De operatoren dragen reeds direct of indirect bij aan de federale begroting: aankoop van de vergunningen,
jaarlijkse kosten voor de vergunningen, directe en indirecte belastingen, medefinanciering van het BIPT,
bijdragen in verschillende fondsen, zoals de strijd tegen overmatige schuldenlasten of de hulpdiensten.
Mochten daar nog gemeentebelastingen bij komen, dan zou dat gevolgen kunnen hebben voor de
financiële gezondheid en het vermogen van de telecommunicatieoperatoren om bijdragen te leveren.

Het RCT vraagt de minister om waakzaam te blijven voor deze situatie alsook voor de gevolgen daarvan op
de ontwikkeling van de nieuwe technologieën in België, de economische aantrekkingskracht van ons land,
de kwaliteit van de mobiele telefoniediensten alsook de impact op de consumenten, op de digitale kloof en
de werkgelegenheid.
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