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19. Belasting op de ontgravingen.
OVERWEGEND GEDEELTE:
Juridische Grond
Artikel 170 § 4 van de Grondwet.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
De artikels 42 en 43 van het Gemeentedecreet zijn van toepassing.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
De omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over
de gemeentefiscaliteit.
Feiten, Context, Argumentatie
Het komt af en toe voor dat er gevraagd wordt om over te gaan tot een ontgraving van een lijkkist of
de opening van een nis in het columbarium. . Daarbij gaat het om een specifieke dienstverlening
waarvoor personeel wordt ingezet. Het is opportuun hiervoor een redelijke vergoeding te vragen.
Het stedelijk reglement betreffende de belasting op de ontgravingen van 1 december 2008 vervalt op
31 december 2013.
Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
BESCHIKKEND GEDEELTE:
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad:
Artikel 1:

Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een indirecte gemeentebelasting
gevestigd op de ontgravingen van stoffelijke overblijfselen.
Artikel 2: De belasting is verschuldigd door diegene die de machtiging tot ontgraven vraagt.
Artikel 3: De belasting wordt vastgesteld als volgt:
- ontgraven van een lijkkist
650,00 euro
- openen van columbariumnis
150,00 euro
- ontgraven / verplaatsen van een urne
150,00 euro
Artikel 4: Geven geen aanleiding tot de toepassing van de belasting op de ontgravingen :
- verricht in uitvoering van rechterlijke beslissingen;
- deze ambtshalve door de gemeente verricht;
- voor het vaderland gestorven militairen of burgers.
Artikel 5: De belasting moet contant worden betaald op het ogenblik van de aanvraag tot ontgraving
tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van contante betaling, wordt de
belasting ingekohierd wordt een kohierbelasting.
Artikel 6 : De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden
vanaf de datum van de contante inning of ingeval van inkohiering binnen een termijn van
drie maanden vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet.

Artikel 7 : Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
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