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Ref. 484.760
BELASTING OP DE LIJKBEZORGINGEN EN DE ONTGRAVINGEN.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de grondwet, artikel 170 §4;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen
Gelet op de omzendbrief BB2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over
de gemeentefiscaliteit
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2006 betreffende de goedkeuring van het
belastingreglement op de lijkbezorging en de ontgravingen;
Overwegende dat ter eerbiediging van het gelijkheidsbeginsel het aangewezen is om hetzelfde tarief te
hanteren voor begravingen, uitstrooiing van as en bijzetting van de asurne;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
BESLUIT :

14 ja-stemmen (Pierre Deneyer, Patrick Decat, Armand Biesemans, Ludo Persoons, Claudine
Carels, Marc Deteye, Ludo Van Paepegem, Kurt Penninck, Maria De Beuf, Lutgarde De Borre,
Marleen Merckaert, Sara De Pelsemaeker, Melissa Van Eesbeek, Veerle Dero) bij 5 onthoudingen
(Jean-Paul Souffriau, Jonas De Boeck, An Werst, Dirk Hauters, Rudy Thiebaut).

Artikel 1. :

Vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een gemeentebelasting gevestigd op
de lijkbezorging, meer bepaald op de begraving, bijzetting, verstrooiing en ontgraving van
stoffelijke overblijfselen.

Artikel 2. :

De belasting wordt vastgesteld als volgt :
1°

Begravingen, uitstrooiing van as en bijzetting van de asurne
Begraving van al dan niet gecremeerde stoffelijke overblijfselen: 100 euro
Bijzetting van de asurne in een columbariumnis: 100 euro
Uitstrooiing van gecremeerde stoffelijke overblijfselen op de daartoe voorziene
uitstrooiingsweide: 100 euro
Openen van graf- en urnenkelders (n.a.v. bijzetting): 100 euro

2°

Lijkopgravingen en openen van graf- en urnenkelders
Lijkopgravingen: 500 euro
Opgraven van asurnen: 500 euro

Artikel 3. :

De volgende personen zijn van belasting, zoals vernoemd in art. 2, 1°, vrijgesteld :
Personen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente;
Personen die op het grondgebied van de gemeente dood worden aangetroffen;
Personen, begunstigd van een recht van begraving in een geconcedeerd graf of de
bijzetting in een geconcedeerde nis;
EU-ambtenaren die werkelijk in de gemeente verblijven;
Personen die de meerderheid van hun levensjaren op het grondgebied van de
gemeente hebben gewoond doch die overleden zijn op het grondgebied van een andere
gemeente waar zij ingevolge omstandigheden buiten hun wil in het bevolkings- of
vreemdelingenregister zijn ingeschreven;
Personen die een bijzondere relatie hebben gehad met de gemeente, mits toestemming
van het college van burgemeester en schepenen
De volgende handelingen zijn van belasting vrijgesteld :
Ontgravingen en openen van graf- of urnenkelders op gerechtelijk bevel of ingevolge
dienstnoodwendigheden

Artikel 4. :

De belasting is verschuldigd door de persoon die de begraving, de uitstrooiing, de bijzetting in
een columbarium of de ontgraving aanvraagt.

Artikel 5. :

De belasting moet contant worden betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs aan de
gemeenteontvanger of zijn afgevaardigde op het moment van de aanvraag.

Artikel 6. :

Bij gebrek aan contante betaling wordt de belasting ambtshalve ingekohierd en is ze
onmiddellijk eisbaar.

Artikel 7. :

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 worden
gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of
vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de
indiening ervan.

Artikel 8. :

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen
van titel VII,(Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene
bepalingen), 3 onderzoek en controle), 4 bewijsmiddelen van de administratie, 6 tot en met
9bis (aanslagtermijn,rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheidsen moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist,) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek
(betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 9. :

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 10. :

Volgende gemeenteraadsbesluiten worden met ingang van 1 januari 2014 opgeheven:
De gemeenteraadsbesluiten van 31 maart 2009 en 30 oktober 2012 houdende belastingen op
de lijkbezorgingen en de ontgravingen.

Artikel 11. :

Van dit besluit wordt een afschrift overgemaakt aan de provinciegouverneur van VlaamsBrabant met het oog op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.
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