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Afwezig:

Gemeentebelasting op de ontgravingen
Feiten, context en argumentatie
Gelet op het feit dat een ontgraving de tussenkomst vereist van het gemeentepersoneel is het
rechtvaardig een bijdrage (kostendekkend) te vragen aan degene die de ontgraving aanvraagt.
De financiële toestand van de gemeente.
Juridische overwegingen
Artikel 40 en 41, 14° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals
gewijzigd door het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van het decreet van
22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van de
gemeenteraad betreft.
Artikel 170 §4 van de Grondwet.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
Plaats in beleidsplan en budget
Budgetcode 0020/73314000 van het overig beleid.
Besluit:
Met 18 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert
Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters,
Hannelore Velaerts, Ronny De Caerlé, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy
Lepage, Ann Goovaerts, Yvette Van Daele, Griet Deroover), 2 stemmen tegen (Karel
Servranckx, Alen Cilic)
Artikel 1. Heffingstermijn en belastbaar feit
Er wordt vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een gemeentebelasting gevestigd op
de ontgravingen van stoffelijke overblijfselen.
Artikel 2. Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door degene die de machtiging tot ontgraven vraagt.
Artikel 3. Tarief
De belasting wordt vastgesteld op:
€ 850,00 per ontgraving van een kist
€ 100,00 per ontgraving van een urne
Artikel 4. Vrijstellingen

Geven geen aanleiding tot de toepassing van de belasting, de ontgravingen:
- verricht in uitvoering van rechterlijke beslissingen.
- ambtshalve verricht door de gemeente.
Artikel 5 Betaling en inkohiering
De belasting wordt, voorafgaandelijk, bij de aflevering van de machtiging tot ontgraving, contant
geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebrek aan contante betaling op uiterlijk 31
december van het dienstjaar wordt de belasting ingekohierd.
Artikel 6. Bezwaar
De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van
verval worden ingediend, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van de contante inning, of desgevallend, na de datum van
verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.
Het bezwaarschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 7. Algemene bepalingen
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter zake
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere
wijzigingen.
Artikel 8.
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en
latere wijzigingen.
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